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Kto zarabia najwiêcej
w naszym powiecie?
Zadziwiaj¹cy przypadek zastêpcy,
który zarabia wiêcej od swojego szefa!

Wyniki matury ju¿ znane
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II tura wyborów prezydenckich

Bronis³aw Komorowski prezydentem
W minion¹ niedzielê, 4 lipca
2010 r., odby³a siê II tura wyborów prezydenckich. Wygra³ j¹
Bronis³aw Komorowski, zdobywaj¹c 53,01 proc. g³osów i to on
bêdzie prezydentem Polski przez
najbli¿sze 5 lat. Jaros³aw Kaczyñski otrzyma³ 46,99 proc. poparcia.

List do redakcji

Kraj
Frekwencja by³a wy¿sza, ni¿ w
pierwszej urze, wynios³a 55,29 proc
uprawnionych do g³osowania. Najwy¿sza frekwencja by³a w województwie mazowieckim, tam g³osowa³o a¿ 61,38 proc, a najni¿sza w
opolskim - 46,67 proc. Najbardziej
zdyscyplinowanym du¿ym miastem
okaza³a siê Warszawa, bo g³osowa³o w nim 66,97 proc. uprawnionych,
a Katowice z wynikiem 57,48 proc
mog¹ poszczyciæ siê najni¿sz¹ frekwencj¹. Ogó³em najwy¿sz¹ frekwencjê odnotowano w nadmorskim W³adys³awowie, bo na poziomie 82,13 proc.
Tradycyjnie Jaros³aw Kaczyñski wygra³ w województwach
wschodnich i po³udniowych, a Bronis³aw Komorowski w zachodnich i
pó³nocnych.

bo we wszystkich gminach zdecydowanie wygra³ wybory prezydenckie Bronis³aw Komorowski, i to
ró¿nic¹ ponad po³owy g³osów. Komorowski otrzyma³ ich 67,94 proc.,
a Kaczyñski – 32,06 proc.

Zachodniopomorskie
W naszym województwie najwy¿sz¹ frekwencj¹ wyborcz¹ mo¿e
poszczyciæ siê miasto Koszalin, bo
a¿ 59,84 proc uprawnionych do g³osowania posz³o tam do urn, a najni¿sz¹ – powiat ³obeski na poziomie
41,57 proc. Ogó³em frekwencja wyborcza w naszym województwie
wynios³a 50,84 proc. Dla porównania w powiecie gryfickim g³osowa³o
47,75 proc., drawskim – 46,54 proc.,

œwidwiñskim – 44,57 proc., a w samym Szczecinie – prawie 57 proc.
W województwie zachodniopomorskim zdecydowanie wygra³
Bronis³aw Komorowski z 65,98
proc poparciem, a na Jaros³awa
Kaczyñskiego odda³o swój g³os
34,02 proc g³osuj¹cych.
Powiat ³obeski
Powiat ³obeski pomimo najni¿szej frekwencji nie by³ wyj¹tkiem,

£OBESKA S£U¯BA ZDROWIA

Z lektury szeregu kolejnych tekstów zamieszczanych w Nowym Tygodniku
£obeskim na temat sytuacji
szpitala w Resku, w tym tak¿e artyku³u „Przetarg na
dzier¿awê szpitala w Resku
w prokuraturze?” (NT£ z
dnia 29 czerwca 2010r.),
Czytelnik mo¿e odnieœæ wra¿enie,
i¿ samorz¹d powiatu ³obeskiego nie
potrafi sprostaæ zadaniu zapewnienia mieszkañcom powiatu w³aœciwej opieki zdrowotnej.
Otó¿ pragnê jednoznacznie
stwierdziæ, ¿e od pierwszych dni
obecnej kadencji Rada Powiatu
oraz Starosta £obeski wraz Zarz¹dem Powiatu wykazywali zdecydowan¹ wolê rozwi¹zania problemu
s³u¿by zdrowia na terenie powiatu.
Naszym bezwzglêdnie nadrzêdnym
celem by³o zapewnienie mieszkañcom powiatu mo¿liwie wysokiego w
naszych warunkach poczucia bezpieczeñstwa w zakresie ochrony
zdrowia. Przez bezpieczeñstwo rozumiemy dobry szpital, który bêdzie mia³ poczucie odpowiedzialnoœci za zdrowie mieszkañców po-

wiatu ³obeskiego. Ponadto bezpieczeñstwo zdrowotne naszych
mieszkañców to dobra opieka specjalistyczna, któr¹ najefektywniej
mo¿e zapewniæ ZZOZ prowadz¹cy
szpital. Pozyskanie obiektów szpitala w Resku w celu uruchomienia
tam normalnie funkcjonuj¹cej placówki przyjêliœmy jako warunek
konieczny dla zapewnienia nie tylko lecznictwa zamkniêtego, ale tak¿e, a nawet przede wszystkim zapewnienia mo¿liwie najszerszej
oferty poradni specjalistycznych
udzielaj¹cych konsultacji w ramach
kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Uznaliœmy, ¿e jedyn¹ drog¹
osi¹gniêcia za³o¿onego celu by³o i
jest posiadanie tytu³u w³asnoœci.
Ten postulat spe³niliœmy w grudniu
2009 roku odkupuj¹c od powiatu
stargardzkiego obiekty szpitala w
Resku. Kolejnym etapem sta³ siê
wybór sposobu jego prowadzenia.
W tym wzglêdzie naszym najlepszym rozwi¹zaniem wydaje siê w³¹czenie tej jednostki do struktur wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zespo³u Zak³adów

Gminy
W gminie Dobra Komorowski
otrzyma³ 64,72 proc. g³osów, Kaczyñski – 35,28 proc.
W gminie £obez Komorowski
mia³ a¿ 70,47 proc., a Kaczyñski 29,53 proc.
Najwiêcej g³osów Komorowski
otrzyma³ jednak w gminie Radowo
Ma³e, bo a¿ 72,20 proc. przy najgorszym w powiecie wyniku Kaczyñskiego – 27,80 proc.
Trochê mniejsza przewaga by³a
Komorowskiego w Resku – 68,24
proc., co da³o Kaczyñskiemu 31,76
proc., a najmniej g³osów Komorowski otrzyma³ w gminie Wêgorzyno,
bo 61,72 proc., przy ogólnie s³abym, ale najlepszym w naszym powiecie wyniku dla Jaros³awa Kaczyñskiego - 38,28 proc.
(r)

Opieki Zdrowotnej w Gryficach,
jako jednego z najwy¿ej ocenianych
szpitali w Polsce. Wszelkie próby
podwa¿ania w³aœciwoœci takiego
rozwi¹zania s¹ po prostu szkodliwe
dla pacjentów z terenu powiatu
³obeskiego. Na dziœ lepszej propozycji nikt nie sformu³owa³, natomiast obrona obecnego stanu rzeczy, obecnego funkcjonowania
szpitala w Resku jest co najmniej
niezrozumia³a. Zarz¹d Powiatu w
dniu 29 czerwca br. podpisa³ z dyrekcj¹ SPZZOZ Gryfice umowê na
20-letni¹ dzier¿awê szpitala w Resku.
Teraz pozostaje nam zapewnienie mo¿liwie najwiêkszego zakresu
porad specjalistycznych. Problem
ten jest obecnie przedmiotem szczególnej troski w³adz powiatu i mo¿na
mieæ nadziejê, ¿e wkrótce zostanie
pomyœlnie rozwi¹zany.
Ubolewamy jednak, ¿e nie uda³o
siê znaleŸæ sposobu na sp³atê nale¿noœci wobec by³ych pracowników
SPZZOZ w £obzie. Ten obowi¹zek
pozosta³ po stronie powiatu stargardzkiego.
Ryszard Brodziñski

Gazeta Powiatowa
Redakcja:
Kazimierz Rynkiewicz - redaktor
naczelny (tel. 0504 042 532),
Magdalena Mucha (tel. 512 138 741)
Reklama: tel. 512 138 349
Adres redakcji:
73-150 £obez, ul. S³owackiego 6,
tel./fax (091) 3973730.
E-mail: tygodniklobeski@wp.pl
www.tygodniklobeski.go.pl
Wydawca: Wydawnictwo Polska
Prasa Pomorska, Kazimierz Rynkiewicz, 73-150 £obez,
ul. S³owackiego 6, tel./fax (091)
3973730; e-mail: wppp1@wp.pl;
NIP 859-001-19-30;Konto:PKO
Bank Polski Oddzia³ 1 w £obzie 72
1020 2847 0000 1502 0067 0927
Nak³ad: 1300 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania i adiustacji tekstów.
Materia³ów nie zamawianych nie
zwracamy. Nie odpowiadamy za
treœæ reklam, og³oszeñ.
Nasze Wydawnictwo wydaje:
„tygodnik ³obeski”, „tygodnik
pojezierza drawskiego”, tygodnik „gazeta gryficka”, „wieœci
œwidwiñskie”.
Sk³ad i druk: WPPP - £obez;
tel./fax (091) 39 73 730.

INFORMACJE - REKLAMA

tygodnik ³obeski 29.6.2010 r.

Która gmina
najhojniejsza
Wiceburmistrz £obza Ireneusz Kabat
Burmistrz £obza Ryszard Sola
Starosta Powiatu Antoni Gutkowski
Burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski
Wójt Radowa Józef Wypijewski
Burmistrz Dobrej Barbara Wilczek
Burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz
Wicestarosta Ryszard Brodziñski
Wiceburmistrz Wêgorzyna Zofia Makarec

Sygna³y czytelników

(POWIAT). W zale¿noœci od
zasobnoœci gminy radni miejscy
okreœlaj¹ wysokoœæ wynagrodzenia
burmistrza, ten z kolei okreœla wynagrodzenie zastêpcy. Nie w ka¿dej
jednak gminie szefowie samorz¹du
zdecydowali siê na dodatkowy etat
zastêpcy. W gminach Radowo Ma³e
i Dobra wiceburmistrzów nie ma.

– 131.116,07 z³
– 129.436,72 z³
– 125.935,50 z³
– 117.716,64 z³
– 114.554,20 z³
– 111.094,79 z³
– 109.564,00 z³
– 105.198,43 z³
– 100.363,80 z³

Powy¿ej przedstawiamy wynagrodzenia za ubieg³y rok urzêdników poszczególnych jednostek samorz¹du terytorialnego. Wynagrodzenia obejmuj¹ jedynie pobory
zwi¹zane z pe³nieniem funkcji w
urzêdach. Nie wliczane s¹ dodatkowe wynagrodzenia, b¹dŸ emerytura.
MM

Zbulwersowa³a mnie
ta wiadomoœæ

W jednym z wydañ „Tygodnika £obeskiego” przedstawiono listê podatników,
którym umorzono kwoty podatku od nieruchomoœci.
Delikatnie
mówi¹c,
zbulwersowa³a mnie ta wiadomoœæ. Uwa¿am zarówno
ja, jak i wielu mieszkañców
naszego miasta £obez, ¿e w
niektórych przypadkach jest to nieprawid³owe. Zadaje pytanie: dlaczego nasze wspólne dobro jest tak
rozdawane bez naszej zgody? W
obecnych czasach ka¿demu z nas

jest ciê¿ko, ale z pokora staramy siê
na bie¿¹co op³acaæ podatki.
Nie jeden emeryt czy rodzina ma
trudniejsze warunki materialne ni¿
osoby lub firmy, którym umorzono
powy¿szy podatek. Nie bêdê wskazywa³a palcem, o które podmioty
chodzi, ale skoro nie s¹ w stanie
op³acaæ niech narusza swoje dobra
materialne (które posiadaj¹), a nie
nasze wspólne.
Droga w³adzo nie tego siê po
Was spodziewano, wybieraj¹c Was
na tak odpowiedzialne stanowiska.
E.K. Mieszkanka £obza
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Kalendarz imprez
i uroczystoœci w powiecie
³obeskim w lipcu
Gmina £obez
16-18.07.10r. Dni £obza
17.07.10r. Maraton Szosowy
17. 07. 10r.V Ogólnopolski turniej pi³ki no¿nej o memoria³ M.
Kondratowicza
17. 07. 10r. Zawody wêdkarskie
o puchar Burmistrza £obza „Dni
£obza”

Zajêcia plastyczne, zajêcia manualne, zajêcia rekreacyjno – sportowe, zajêcia teatralne
II Grupa starsza godz. 12.30 –
14.00
Zajêcia plastyczne, zajêcia manualne. W ramach zajêæ przewidziane s¹ wycieczki do Mrze¿yna Zieleniewa Mo³dawina

Gmina Wêgorzyno
na

24-25.07.10r. 550 lat Wêgorzy-

07.10r. Turniej Pi³ki No¿nej o
Puchar Burmistrza Wêgorzyna So³ectwo Zwierzynek
07.10r. Wyjazd nad morzeZwi¹zek Emerytów, Rencistów i
Inwalidów Ko³o Terenowe Wêgorzyno

Gmina Dobra
10, 17, 24. 07. 10r. Doberska
Liga Pla¿owa
01. 07- 31. 07. 10r. Wakacje w
Bibliotece Publicznej
30- 31. 07.10 r. Jarmark Doberski

Gmina Radowo Ma³e
17. 07. 10r. Otwarcie „Patelni”

Gmina ReskoCentrum Kultury Resko
05.07.2010 r. do 30.07.10r.Kolorowe Wakacje
I Grupa m³odsza (od 7 lat) godz.
10.00 – 12.00

Reklama w gazecie
Tel. 91 39 73 730

SBS Stado Ogierów
£obez sp. z o.o.

Zaprasza na zawody
jeŸdzieckie w Œwiêtoborcu

w dniach 10-11.07, 17-19.07
oraz 24-25.07
www.sbsstadoogierowlobez.pl

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.xwp.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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POWIAT

W euforiê nie wpadamy, ale nie ma te¿ powodów do zmartwieñ

Wyniki matury ju¿ znane
(POWIAT) Ostatni dzieñ
czerwca dla wielu
maturzystów naszego
powiatu by³ niczym
wyrocznia. Pojawia³y siê
pytania co bêdzie po
nim? Dla
niewtajemniczonych ju¿
t³umaczymy. 30 czerwca
zosta³y podane wyniki
maturalnych egzaminów
z jêzyka polskiego,
matematyki i jêzyka
obcego. Czy powiat
spisa³ siê na medal,
oceñcie pañstwo sami.
Kolejn¹ maturê mamy za sob¹.
W tym roku matematyka by³a przedmiotem obowi¹zkowym a wszystkie
przedmioty obowi¹zkowe by³y zdawane na jednym poziomie- podstawowym. Chodzi tu o matematykê,
jêzyk polski i jêzyk obcy. Wszystkie
pozosta³e przedmioty absolwent
móg³ sobie wybraæ.
O wynikach egzaminów uczniowie zostali poinformowani 30
czerwca. Z samego rana dyrektorzy
szkó³ odebrali je z Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) w
Szczecinie. Po przywiezieniu do
placówek ka¿dy uczeñ indywidualnie odebra³ zaœwiadczenie- druk
œcis³ego zarachowania, na którym
widnia³y informacje o zdawanych
przedmiotach oraz uzyskanych wynikach. Uczniowie reagowali bardzo ró¿nie. Niektórzy byli zaskoczeni bardzo dobrym wynikiem,
niektórzy rozczarowani.
Zespo³u Szkó³ im. Tadeusza
Koœciuszki w £obzie
- Z wyników trzech klas jesteœmy bardzo zadowoleni. Szczególnie z m³odzie¿ klasy III a. Tam zdawalnoœæ wynios³a 100 %. Wielu z
nich zda³o z bardzo dobrym wynikiem.
Natomiast bardzo jesteœmy niezadowoleni, z wyniku jednej z trzecich klas. Okazuje siê, ¿e funkcjonowanie w szkole przez trzy lata
przek³ada siê potem na egzamin
maturalny. W najs³abszej klasie,
która popsu³a znacznie statystykê
szko³y, by³o du¿o uczniów, którzy
mieli liczne poœlizgi w ci¹gu trzech
lat. Dla przyk³adu warto podaæ, ¿e
kiedy œrednia ocen z minionego
roku szkolnego w tych trzech najsilniejszych klasach wynosi³a w grani-

cach 4-4,1, to w tej ostatniej klasie
wynios³a 2,9. Spogl¹daj¹c na frekwencjê sytuacja wygl¹da podobnie.- mówi dyrektor ZS Jolanta
Manowiec.
Wg oceny dyrektora placówki
egzamin z matematyki w szkole
wypad³ bardzo dobrze. W klasie
informatyczno- jêzykowej by³ tylko
jeden wynik 42 %, a wszystkie pozosta³e wynios³y powy¿ej 52 %. Na
takie osi¹gniêcia sk³ada siê równie¿
praca nauczycieli. Przez ca³y rok
szkolny prowadzone by³y kó³ka,
zajêcia wyrównawcze, zajêcia z
rozszerzonej matury z matematyki.
Takich osób w Zespole Szkól w
liceum, które nie maj¹ prawa do
poprawki s¹ 4. Natomiast 12 osób
ma prawo do poprawki. Iloœciowo to
bêdzie 6 poprawek z matematyki, 5
z jêzyka angielskiego i jedna z jêzyka polskiego.
- W przypadku klasy, gdzie s³abo wypad³y wyniki wiedzieliœmy,
jak ta klasa funkcjonuje w pierwszej
klasie, drugiej i trzeciej. Z tego
wzglêdu zrobiliœmy dla nich wewnêtrzny program naprawczy. Mia³o to na celu pomóc wyrównaæ braki. Mog³o tak byæ, je¿eli dwie strony
by chcia³y. Z matematyki i jêzyka
polskiego ta klasa mia³a do³o¿one
godziny z grantów starosty na wyrównywanie braków. Niestety te
godziny po pierwszy semestrze
musia³am odebraæ klasie, bo nie
by³o widaæ ze strony klasy zainteresowania. Nie jesteœmy szko³¹ elitarn¹, ale jak ktoœ chce siê uczy,æ to
bêdzie w ka¿dej szkole.- mówi pani
dyrektor.
W sumie w ³obeskiej szkole zdawalnoœæ wynios³a 83 %. Do egzaminu dojrza³oœci przyst¹pi³y 94 osoby.
Jakie s¹ plany na przysz³y rok?
Dalej bêdziemy bardzo mocno
pracowaæ, mobilizowaæ i motywowaæ do tego, ¿eby uczniowie starali
siê na miarê swoich mo¿liwoœci. Ja
te¿ niczego nowego i odkrywczego
nie powiem. Dwie rzeczy s¹ najwa¿niejsze. Uczêszczanie systematyczne do szko³y i praca w domu. Sam
nauczyciel w szkole mo¿e tylko
wskazaæ dobry kierunek i wyjaœniæ,
bo po to s¹ lekcje. Jest wiele przyk³adów takich uczniów œredniozdolnych, którzy uczêszczali systematycznie do szko³y i zakoñczyli
egzamin sukcesem, zdobywaj¹c
wiêcej ni¿ 30 %.- koñczy dyrektorka.
Zespó³ Szkó³ w Resku
W³adze reskiego zespo³u szkó³
s¹ zadowolone z wyników tegorocznej matury, do której przyst¹pi³o 25

tegorocznych maturzystów. Egzamin dojrza³oœci niepowodzeniem
zakoñczy³ siê tylko dla jednego
ucznia. 22 zaliczy³o maturê przy
pierwszym podejœciu. Dla dwóch
absolwentów, beztroskie wakacje
rozpoczn¹ siê pod koniec sierpnia,
kiedy uporaj¹ siê z egzaminami poprawkowymi z jêzyka angielskiego
i matematyki.
Szko³a mo¿e pochwaliæ siê bardzo dobrymi wynikami. Z egzaminów pisemnych z przedmiotów obowi¹zkowych wielu uczniów uzyska³o wyniki zbli¿one do 100 %. Z jêzyka polskiego najwy¿szy uzyskany
wynik to 76 %, z matematyki 98 %,
z jêzyka niemieckiego 96%. Szko³a
mo¿e poszczyciæ siê 100 procentow¹ zdawalnoœci¹ z jêzyka niemieckiego i polskiego.
Z pisemnej matematyki i jêzyka
angielskiego zdawalnoœæ wynios³a
92 %.
Warunkiem przyst¹pienia do

sesji poprawkowej jest niezaliczenie tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowi¹zkowego.
Egzaminy zdawane na maturze
nie s¹ wyborami przypadkowymi.
Uczniowie nie kieruj¹ siê tym, ¿e
dobrze idzie im z danego przedmiotu, ale tym, co jest premiowane na
uczelni, na któr¹ siê wybieraj¹. Dlatego w³aœnie przysz³y absolwent
powinien ju¿ na pocz¹tku trzeciej
klasy zainteresowaæ siê uczelni¹, na
któr¹ pójdzie.
Przegl¹daj¹c statystyki szkó³ po
egzaminie, nale¿y traktowaæ je jako
czyst¹ informacjê. Warto jeszcze
patrzeæ na to, co szko³a robi dla
poprawy efektywnoœci nauczania i
na uwarunkowania œrodowiskowe.
Wszystkim maturzystom gratulujemy zdania egzaminu dojrza³oœci. Za tych, którym siê nie uda³o w
pierwszym podejœciu bêdziemy
trzymaæ kciuki w podczas sesji poprawkowej.
GD

CHLEB ORKISZOWY - •RÓD£O
ZDROWIA I WSPANIA£EGO SMAKU
ZALETY:
- orkisz pomaga przy zmêczeniu, spadku wydolnoœci
organizmu, dusznicy, w problemach z sercem, uk³adem
kr¹¿enia, zapobiega wylewom, udarom, nowotworom, reumatyzmowi,…
- powoduje spadek cholesterolu we krwi,
- pomaga przy utrudnionej przemianie zwi¹zków wapnia, przy wzmo¿onej podatnoœci na infekcje,
- alergiach (te¿ w skazach bia³kowych),
- chorobach w¹troby, zapobiega powstawaniu kamieni ¿ó³ciowych,
- chorobach krwi, nerek,
- poprawia funkcjonowanie systemu nerwowego,
- zapewnia lepsz¹ budowê tkanki miêœniowej,
- jest naturalnym œrodkiem znakomicie poprawiaj¹cym nastrój i oddzia³uj¹cym na psychikê,
- jest lekkostrawny
W porównaniu do innych zbó¿ posiada optymaln¹ zawartoœæ takich
sk³adników jak: bia³ko, wêglowodany, sole mineralne, pierwiastki œladowe, elektrolity, t³uszcze, witaminy i inne.

Polecamy w sklepach sieci DRO¯D¯YK.
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GMINA RADOWO MA£E
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Za grube dolary nie da siê lisa wyci¹gn¹æ z nory

Radowianin na stypendium
u Andrzeja Wajdy
(RADOWO MA£E)
Nieoczekiwanym
goœciem podczas
czerwcowej sesji Rady
Gminy w Radowie
Ma³ym by³ pan Marek
Piotrowicz. Cz³owiek
rodem z powiatu
³obeskiego, na co dzieñ
wspó³pracuj¹cy z
najlepszymi
producentami filmów
przyrodniczych.
Przedstawienia goœcia dokona³
przewodnicz¹cy rady Zygmunt
B³awzdziewicz.
- Marek Piotrowicz jest absolwentem szko³y podstawowej w
Radowie Wielkim. Mia³em zaszczyt byæ jego wychowawc¹, jednak nie jest moj¹ zas³ug¹, ¿e dziœ
ma takie hobby, a nie inne. Proszê
pañstwa, Marek jest zapalonym
przyrodnikiem, cz³owiekiem, który od dziecka lubi³ obserwowaæ
faunê i florê. Najpierw robi³ zdjêcia a w tej chwili krêci filmy.
Ostatnio wygra³ presti¿owy festiwal filmów przyrodniczych i ekologicznych. Okaza³o siê, ¿e rzeczy, które Marek zrobi³, s¹ pionierskie w tego typu dzia³aniach.
Wœród wielu nagród by³o stypendium do szko³y Andrzeja Wajdy.
Jest to prywatny sukces pana Marka, ale rozs³awiaj¹cy imiê naszej
gminy.- powiedzia³.
Po mi³ym wstêpie mieliœmy okazjê pos³uchaæ m³odego artystê i dowiedzieæ siê o trudach codziennej
pracy.
Oswojone borsuki i wydry
Pomys³ na ten film powsta³ w
2002 roku na tym samym festiwalu,
gdzie œwiatowej s³awy filmowiec
Krystian Matysek przyjecha³ z filmem. Ja mia³em tam swoj¹ wystawê. On zdoby³ grand prix, a film
zosta³ uznany za najlepszy od pocz¹tku festiwalu. Obejrza³em go i
je¿eli chodzi o sztukê filmow¹, to to
by³o coœ niesamowitego. Ale jeœli
chodzi o merytoryczne przygotowanie i podjête tematy, to ju¿ w taki
zachwyt nie popad³em. Z nikim tego
nie konsultowa³em, po czym okaza³o siê, ¿e po³owa tych zwierz¹t, któ-

re wystêpowa³y w filmie, pochodzi³a z reintrodukcji, czyli to by³y
oswojone borsuki i wydry. Z takimi
aktorami ³atwiej siê wspó³pracuje.
Zamiarem m³odego filmowca
by³o pokazanie tylko dzikiej przyrody, ale w doœæ interesuj¹cy sposób. Nie by³o ³atwo, bo ¿eby nakrêciæ profesjonalny film przyrodniczy, trzeba mieæ odpowiedni
sprzêt. I tutaj zaczê³y pojawiaæ siê
schody.
800 godzin materia³u
Materia³ do nagrodzonego filmu
zbierany by³ przez 5 lat. W sumie
wysz³o 800 godzin. Po wielu obróbkach autor zrobi³ 35 minutowy film.
Przedsiêwziêcie by³o mo¿liwe dziêki ludziom, którzy potrafi¹ siê oddaæ pracy w ca³oœci, o ile nie maj¹ do
czynienia z komercj¹. Tutaj pan
Marek wspomnia³ o Ksawerym Jasiñskim, renomowanym dubbingowcu.
- Jak siê dowiedzia³, ¿e jest to
promocja przyrody, a nie komercja,
to zrezygnowa³ z ga¿y za dubbing
do tego filmu. Ma³o tego, wynaj¹³
jeszcze w Warszawie najbardziej
profesjonalne studio do podk³adania dubbingu i tak to za³atwili, ¿e
zap³aci³em tylko 100 z³otych za
pr¹d. Nad testem pracowa³ sztab
ludzi w Ksi¹¿nicy Pomorskiej. Czêsto zostawali po godzinach. Pracowali te¿ prawnicy literaccy.
Film trzech zamys³ów
Ogólnie filmów przyrodniczych
jest bardzo du¿o. My chcieliœmy
nakrêciæ film tak, jak to zrobi³ W³odzimierz Puchalski, nasz najbardziej znany polski filmowiec przyrodniczy. Produkcja mia³a byæ pozbawiona nowoczesnych p³ywaj¹cych kamer. Mia³ to byæ film surowy
tak, jak surowa jest przyroda. Poza
tym cytaty w tym filmie mia³y pochodziæ z bestsellerowej ksi¹¿ki
ojca polskiej ornitologii Jana Soko³owskiego,
wydanej
miêdzy
pierwsz¹ a druga wojn¹ œwiatow¹.
Rzutem na taœmê
Wszystko uda³o siê zrobiæ tak
naprawdê rzutem na taœmê. 5 minut przed rozpoczêciem konkursu
dosta³em p³ytê z Warszawy z dubbingiem. Chcia³em siê zmierzyæ z
najlepszymi, bo zosta³o wybranych 35 najlepszych filmów z ca³ej Europy. Okaza³o siê, ¿e w jury

byli fachowcy najwy¿szych lotów.
By³ pan Jacek B³awut, który
wspó³pracuje z Andrzejem Wajd¹
i z Kieœlowskim, byli te¿ przedstawiciele szkó³ filmowych. Przez
tydzieñ tego konkursu nic nie jad³em, chodzi³em do ty³u, bo najgorzej jest poddaæ siê weryfikacji.
Mo¿na piêknie, barwnie opowiadaæ o przyrodzie, ale ona sama w
sobie jest piêkn¹, wiêc mówi siê
tylko prawdê. A to jak chcia³em
pokazaæ, by³o pionierskie. Okaza³o siê, ¿e film zosta³ uznany za najlepszy od oœmiu lat, czyli od momentu, kiedy Krystian Matysek
wyst¹pi³ z w³asnym filmem. Myœlê, ¿e jest to ostatnia dziedzina
filmowa, gdzie za grube dolary nie
da siê lisa wyci¹gn¹æ z nory. Ja
mia³em taki atut. Ciesze siê, ¿e
mog³em o tym opowiedzieæ.
Stypendium u Wajdy
Najwiêkszym wyró¿nieniem
jest stypendium w presti¿owej
szkole Andrzeja Wajdy. 10 lipca
jadê do Warszawy na spotkanie z
panem Andrzejem. Nie ukrywam,
¿e jest to bardzo du¿e przedsiêwziêcie, bo jest to projekt 18- to
miesiêczny. Film, który bêdê krêci³, bêdzie jakby moj¹ prac¹ magistersk¹ z tego certyfikatu. To daje
bardzo du¿e mo¿liwoœci na przysz³oœæ. Do tej szko³y staraj¹ siê
dostaæ ludzie z ca³ego œwiata. W
zesz³ym roku by³y 103 osoby na
jedno miejsce. Oni uznali, ¿e bez
¿adnego konkursu i z wielk¹ przyjemnoœci¹ przyznaj¹ mi to stypendium z tego wzglêdu, ¿e szukali
kogoœ tak merytorycznie przygotowanego do pójœcia w las i co mi³e,
¿e na tyle m³odego, ¿e jeszcze wejdzie na drzewo, czy posiedzi 7-8
dni.

Fotel i ciep³o to luksus
Ostatnio krêci³em w zimie ujêcia bielików. Osiem dni po dziesiêæ
godzin, przy -15 st. celsjusza. w
kucki. Bardzo mi³o siê to wspomina, kiedy siê ogl¹da film. To jest
rewelacja, kiedy siê usi¹dzie w fotelu i jest cieplutko. Na pytanie czy
wytrzyma³, w takich warunkach
bez ¿adnego dopingu, odpowiedzia³, ¿e trzyma³ w rêkach zapalony, zwyk³y znicz. W tej pracy rêce
s¹ najwa¿niejsze. Nieraz przez 7-8
godzin nic siê nie dzieje a nagle
przylatuje szeœæ bielików i jest akcja. To jest dynamit. 7-8 minut na
to, ¿eby cokolwiek zrobiæ. Te wielkie filmowe teamy krêc¹ na 6 czy 8
kamer. Ja mam tylko mo¿liwoœæ
wymiany optyki. Wszystko jest takie delikatne. To jest maksymalny
minimalizm. Wymiana optyki czy
kasetki przy takich zgrabia³ych rêkach, nie ukrywam jest du¿ym wysi³kiem. Przespane noce na drzewach z bocianami czarnymi wi za
wi.
Bez wzglêdu na te wszystkie
nagrody, które zdoby³em, te piêæ lat
by³o niesamowitym prze¿yciem.
W podziêkowaniu za krótki wyk³ad przewodnicz¹cy rady Zygmunt
B³awzdziwicz powiedzia³, ¿e pan
Marek jest przyk³adem nietypowym
na te czasy.
- Obecnie, ¿eby coœ osi¹gn¹æ,
trzeba siê bardzo rozpychaæ ³okciami. Natomiast Marek jest skromnym m³odym cz³owiekiem, któremu
obce s¹ tego typu praktyki. Myœlê,
¿e on na tym wygrywa swoim urokiem osobistym, ciê¿k¹ prac¹ i zaanga¿owaniem.- powiedzia³.
Panu Markowi bardzo serdecznie gratulujemy sukcesów i ¿yczymy wytrwa³oœci w dalszej realizacji
swoich marzeñ.
GD

Sprostowanie
(RADOWO MA£E) W poprzednim wydaniu Tygodnika £obeskiego
zamieœciliœmy oœwiadczenia maj¹tkowe czêœci pracowników Urzêdu Gminy w Radowie Ma³ym. Omy³kowo dopisaliœmy wójtowi Józefowi Wypijewskiemu wynagrodzenie 6536 z³ z tytu³u umowy- zlecenia, które w rzeczywistoœci jest dochodem jego ¿ony. Podobny b³¹d zaistnia³ w opracowywaniu oœwiadczenia sekretarz gminy Jadwigi Œcibior. Dochód w wysokoœci
3040 z³ z umowy- zlecenia osi¹gn¹³ jej m¹¿.
Za zaistnia³y b³¹d przepraszamy.
GD
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Zakoñczenie roku
przedszkolnego w Ma³ym
Przedszkolu w Karwowie
(KARWOWO) Nie tylko szko³y ¿egna³y swoich uczniów. Uroczystoœci takie organizuj¹ tak¿e
przedszkola. Takie te¿ odby³o siê
22 czerwca w Ma³ym Przedszkolu
w Karwowie. Œwiêto zosta³o przygotowane przez Zarz¹d Stowarzyszenia Przyjació³ Karwowa
oraz rodziców przedszkolaków.
Program artystyczny w wykonaniu wszystkich jedenaœciorga
uczêszczaj¹cych do przedszkola
dzieci jak zwykle by³ wyj¹tkowy i
zas³ugiwa³ na gromkie oklaski.
Przedszkolaki œpiewa³y, tañczy³y
i recytowa³y wprost koncertowo,
dostarczaj¹c zebranym rodzicom
i zaproszonym goœciom radoœci i
uœmiechu. M³odsze dzieci wierszykiem ¿egna³y swoich 4 kolegów, odchodz¹cych do klasy zerowej. Wyposa¿eni w tornistry i
piórniki po¿egnali Ma³e Przedszkole w Karwowie: Dominika
Grankowska, Mateusz Potomski,
Norbert Szweda i Maksymilian
Choiñski. Wszystkie dzieci przedszkolne w nagrodê za udany wystêp dosta³y upominki, które umil¹
im wakacyjny czas.

Wystêp dzieci zosta³ przygotowany pod kierunkiem nauczycielek
z £obza: Zofii Jurzysty i Krystyny
Maciochowskiej, które w dowód
wdziêcznoœci otrzyma³y kwiatki i
upominki. Pamiêtano te¿ o podziêkowaniu za sumienn¹ pracê w charakterze pomocy pani Danucie Nieradce. Za pracê spo³eczn¹ na rzecz
przedszkola podziêkowano te¿
cz³onkom Stowarzyszenia, a
szczególnie pani Jadwidze Malinkiewicz, a za dobr¹ wspó³pracê z
£obeskim Domem Kultury - opiekunowi œwietlicy pani And¿elice
Kokot. W uroczystoœci wziêli
udzia³: burmistrz £obza Ryszard
Sola, proboszcz ³obeskiej parafii
ks. Józef Cyrulik, ks. Wikariusz
Piotr Szubert, opiekun koœcio³a w
Karwowie – pani Renata Kokot,
so³tys So³ectwa Smorawina - Karnice pani Anna Wiœniewska, cz³onek Zarz¹du Stowarzyszenia pani
Ma³gorzata Kopczyñska oraz rodzice dzieci przedszkolnych, którzy ufundowali i przygotowali
œwi¹teczny poczêstunek.
Przedszkole w Karwowie jest
placówk¹ niepubliczn¹ prowadzon¹ od czterech lat przez Stowa-

rzyszenie Przyjació³ Karwowa. Zosta³o za³o¿one ze œrodków unijnych,
dziêki którym uda³o siê finansowaæ
placówkê przez 3 lata. Od stycznia
br. utrzymywane jest tylko z gminnej dotacji (176 z³ na dziecko miesiêcznie), œrodków w³asnych stowarzyszenia (zakup zabawek, pomocy
dydaktycznych, artyku³ów ¿ywnoœciowych) oraz drobnych wp³at rodziców (zakup œrodków czystoœci,
ubezpieczenie).
Do przedszkola uczêszcza³o w
bie¿¹cym roku 11 dzieci: jedno
dziecko ze Smorawiny, troje z Karnic i siedmioro z Karwowa. Przedszkole dzia³a³o 5 dni w tygodniu po
5 godzin dziennie. W placówce
prowadzono regularne zajêcia wychowania przedszkolnego, organizowano uroczystoœci okolicznoœciowe. Dzieci codziennie otrzymywa³y te¿ poczêstunek w postaci
dodatku do drugiego œniadania (jogurty, serki , mleczne desery, owoce, napoje itp). Pobyt dziecka w
przedszkolu by³ bezp³atny. Codzienn¹ pracê placówki koordynowali cz³onkowie zarz¹du stowarzyszenia, którzy wykonywali sw¹
pracê spo³ecznie.
(o)

Oœwiadczenia maj¹tkowe
urzêdników i dyrektorów szkó³
Gminy Radowo Ma³e
Jolanta Dzierwa
Kierownik Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej - przez miniony rok na
koncie nie zgromadzi³a œrodków
pieniê¿nych. Posiada wspó³w³asnoœciowe mieszkanie o powierzchni 53,6 mkw warte 65 tys.
z³ oraz gara¿ o powierzchni 15,25
mkw o wartoœci 3 tys. z³. Z tytu³u
zatrudnienia uzyska³a dochód w
wysokoœci 48.425,00 z³. Posiada
samochód osobowy Fiat Seicento
z 2000 roku.
Jadwiga P³óciennik
Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej - na koncie zgromadzi³a 248 tys. z³. Posiada wspó³w³a-

snoœciowy dom o powierzchni 220
mkw o wartoœci 280 tys. z³. Posiada 1,46 ha gruntów ornych o wartoœci 8 tys. z³. Ponadto dzia³kê budowlan¹ o powierzchni 1502 mkw
wart¹ 65 tys. z³ oraz dzia³kê niezabudowan¹ o powierzchni 493 mkw
o wartoœci 13 tys. z³. Z tytu³u zatrudnienia otrzyma³a 28.835,14 z³.
Sk³adnika mienia ruchomego o
wartoœci ponad 10 tys. z³ nie posiada.
Ewa Radanowicz
Dyrektor Zespo³u Szkó³ Publicznych - zgromadzi³a 18 tys. z³
œrodków. Posiada wspó³w³asnociowe mieszkanie o powierzchni

56 mkw o wartoœci 60 tys. z³ oraz
gara¿ o powierzchni 18 mkw wart 3
tys. z³. Wynagrodzenie ze stosunku
pracy wynios³o 67.884,74 z³ a z
umowy o dzie³o i zlecenia 15.541 z³.
Ma³gorzata Zasada
Dyrektor Szko³y Podstawowej
w Siedlicach - W minionym roku
nie zgromadzi³ koncie œrodków
pieniê¿nych . Posiada mieszkanie
wspó³w³asnoœciowe o powierzchni 50 mkw o wartoœci 150 tys. z³. Z
tytu³u zatrudnienia uzyska³a dochód w wysokoœci 56.031,10 z³.
Sk³adnika mienia ruchomego o
wartoœci powy¿ej 10 tys. z³ nie
posiada.
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Trzy
programy
zdrowotne
Powiatu
(£OBEZ) Na ostatniej
sesji Rady Powiatu
wicestarosta Ryszard
Brodziñski
poinformowa³, ¿e Powiat
przygotowa³ trzy
programy zdrowotne dla
mieszkañców powiatu.
Realizacja tych programów nast¹pi poprzez otwarte konkursy
ofert. S¹ to programy: Profilaktyki
Raka Szyjki Macicy wœród Mieszkanek Powiatu £obeskiego w wieku
15-54 lat; Profilaktyki Astmy i Przewlek³ej Obturacyjnej Choroby P³uc
(POCHP) wœród Mieszkañców Powiatu £obeskiego w wieku 16-40 lat
oraz Profilaktyki Cukrzycy I Zwalczania Oty³oœci dla Mieszkañców
Powiatu £obeskiego w wieku 20-50
lat. Wiêcej informacji mo¿na znaleŸæ na stronie: www.powiatlobeski.pl lub http://spow.lobez.ibip.pl/
public/.
(r)

Europejska
Gmina
- Radowo
Ma³e
(RADOWO MA£E) 29 czerwca
br. podczas uroczystej gali w Pa³acu
Dzia³yñskich w Poznaniu Wójt
Gminy Józef Wypijewski odebra³
dyplom wyró¿niaj¹cy. W kategorii
pozyskiwania œrodków unijnych
Gmina Radowo Ma³e zajê³a 6 miejsce poœród gmin wiejskich oraz 20te miejsce w kwalifikacji generalnej
w województwie zachodniopomorskim w rankingu Europejska Gmina, Europejskie Miasto.
W klasyfikacje generalnej znalaz³y siê równie¿ takie miasta jak
Szczecin, Koszalin czy Œwinoujœcie. Jest to bardzo dobry wynik i
osi¹gniêcie. Gratulujemy i ¿yczymy
dalszych sukcesów.
GD
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Firma z tradycj¹ i ¿elaznymi zasadami

(DOBRA) 10 kwietnia br.
masarnia pañstwa
Kowalczyk obchodzi³a 20lecie swojej dzia³alnoœci.
Podsumowanie tak
d³ugiego okresu
powi¹zano z huczn¹
zabaw¹ w gronie
najbli¿szych oraz
wspó³pracowników.
O tym jakie to by³y lata
rozmawialiœmy z panem
Marianem Kowalczykiem
oraz jego synem Markiem.

Tak by³o kiedyœ...
- Zak³ad z prywatnej inicjatywy
prowadzê
od
1986
roku.
Po rozpoczêciu dzia³alnoœci zacz¹³
siê robiæ kryzys, by³y to lata panowania Balcerowicza. Na zakup maszyn brane by³y kredyty. Oprocentowanie by³o du¿e, bo wynosi³o 46
procent. A w ci¹gu trzech miesiêcy
podwy¿szyli do 90 procent. W banku nikt siê nie pyta³ czy jest z czego
sp³acaæ.
Po otwarciu firmy pracowa³o w
niej 8 osób. Przez pierwsze 2 lata nie
by³o sklepu. By³o ciê¿ko ze sprzeda¿¹ wyrobów. Ale jakoœ sobie poradzi³em, bo wkrêci³em siê do wojska. Przez kilka lat dostarcza³em

tam nasze wyroby, trochê do DPS w
Nowogardzie. Ciê¿ko by³o siê dostaæ na rynek ze swoimi produktami,
bo wtedy funkcjonowa³y jeszcze
inne masarnie i by³o ich w okolicy
wiêcej ni¿ teraz. W koñcu uruchomi³em jeden sklep, wkrótce nastêpny. Teraz mamy 9 sklepów. 5 jest w
Nowogardzie i po jednym w Dobrej,
Maszewie, Osinie i Chociwlu.mówi Marian Kowalczyk.
- Kiedy rodzice otwierali firmê, ja
jeszcze siê uczy³em. Pracownikiem
w firmie zosta³em w 1995 roku. Po
rz¹dach Balcerowicza by³o ró¿nie.
Ostatni rok by³ bardzo ciê¿ki,
jednak nie by³o to zwi¹zane ze
œwiatowym kryzysem. My jesteœmy
zwi¹zani bezpoœrednio z naszymi
realiami gospodarczymi. Chodzi o
rolnictwo i tzw. œwiñski do³ek. Przez
ca³y rok kupowaliœmy bardzo drogo.
Jesteœmy zbyt ma³¹ firma, aby skupywaæ ¿ywca zza granicy. A sprzedaæ
siê tego nie da du¿o wy¿ej ni¿ konkurencja.- mówi Marek Kowalczyk.
Przez minione 20- lecie wielkich
zawahañ „byæ czy nie byæ” na szczêœcie nie by³o. Raz bywa³o lepiej raz
gorzej, ale zawsze do przodu. Asortyment towarowy oferowany przez
firmê z Krzemiennej jest zró¿nicowany. Jak mówi pan Marek „robimy
przede wszystkim dobre”. Sekret
tkwi z pewnoœci¹ w technologii oraz
u¿ywanych sk³adnikach.
- Robimy produkty, które s¹ robione przede wszystkim z miêsa, co

nie jest dzisiaj zbyt popularne jeœli
chodzi o nasz¹ bran¿ê. Dla przyk³adu mogê podaæ, ¿e ostatnio mia³em
do czynienia z parówkami, które nie
zawiera³y w sobie ani grama miêsa.
Najbardziej œmieszy mnie to, ¿e w
szpitalach przy tych wszystkich dietach pacjentów podawane s¹ im produkty dietetyczne tzw. z drobiu. Jest
to tanie i ³adnie wygl¹da. U nas
mamy dobrego technologa, który
jest zwolennikiem wyrobów robionych tradycyjn¹ metod¹. O takiego
dziœ ciê¿ko. Dziêki temu, ¿e zostaliœmy przy swoim, nadal funkcjonujemy. W powiecie ³obeskim s¹ tylko
dwa zak³ady produkuj¹ce wêdliny i
wyroby miêsne. Nie interesuje mnie
te¿ zwiêkszanie produkcji. D¹¿ymy
do tego, ¿eby dopieœciæ to, co mamy
teraz i tak sobie funkcjonowaæ.mówi pan Marek.
Oko³o 75 procent wyrobów masarniczych trafia do zak³adowych
sklepów. Resztê stanowi¹ prywatni
odbiorcy jak przedszkola czy sto³ówki. S¹ to stali klienci, z którymi
w³aœciciele szanuj¹ siê nawzajem. W
dzisiejszych czasach ciê¿ko jest o
dobrego kontrahenta, który p³aci³by
na czas i nie spowalnia³ rynku p³ac.

Taki zak³ad to jest
skarbonka bez dna
Nowe przepisy oznaczaj¹ koniecznoœæ zmian. Pierwsze z nich

nasta³y po 1998 roku, kiedy zmieni³y siê przepisy weterynaryjne.
Czêœæ zak³adu zosta³a dobudowana w 2002 roku i od tego czasu
trwaj¹ ci¹g³e inwestycje. Najœwie¿szym wydatkiem jest posadzka, która nie odpowiada³a jakoœci¹. MroŸnia zosta³a zrobiona
z tego samego powodu.
- Przepisy weterynaryjne zmieni³y siê od pocz¹tku na tyle, ¿e œwiniê nazwano œwini¹ a kie³basê
kie³bas¹. Wg mnie pope³niono
b³¹d, bo zmieniaj¹c przepisy, zapomniano o takich ma³ych firmach
jak nasza. Do tego dosz³o bardzo
du¿o biurokracji. Po wejœciu przepisów unijnych musieliœmy postawiæ ca³¹ ubojniê do nowa, przerobiæ zak³ad oraz krzy¿owanie siê
dróg technologicznych. Gdyby
przepisy nie wesz³y my i tak modernizowalibyœmy firmê. Wiele
rzeczy robimy sami bez wzglêdu
na to czy ktoœ nam ka¿e czy te¿
przepisy nas do tego zobowi¹zuj¹.
Ale niektóre wymogi, które wesz³y w 1998 roku nie by³y z³e.
Wczeœniej np. odpady poprodukcyjne trzymaliœmy na zewn¹trz w
pojemniku. W s³oneczne dni panowa³ ogromny smród. Teraz mamy
eleganck¹ ch³odniê. Odpady s¹ zamkniête i wych³odzone. Trzeba
by³o na to pewne œrodki wydaæ, ale
teraz wychodzi siê na zak³ad i nic
nie czuæ. - mówi Marek Kowalczyk.
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Trudne pocz¹tki
- Na rynku jesteœmy ju¿ 20 lat i ciesze siê z tego, ¿e siê rozwijamy. Jak
sobie przypomnê pocz¹tki, kiedy towar rozwoziliœmy maluchem i nys¹ z
demobilu policyjnego... Jak przypomnê sobie walkê z psuj¹cymi siê agregatami i starym sprzêtem, te klitki z
pomalowanymi farb¹ olejn¹ œcianami, to postêp u nas doby³ siê ogromny.
Przepisy, które wesz³y i zmusi³y
nas do zmian, pozwoli³y na roz³o¿enie inwestycji na lata. Inni wziêli
kredyty. Zrobili wszystko naraz, z
rozmachem i trochê za du¿o ni¿
powinni. Dziœ czêsto nie zarabiaj¹
na kredyty.- opowiada.
Tajemnic¹ dobrej jakoœci wyrobów jest surowiec. W dzisiejszej
dobie tzw. miêso ch³opskie jest na
wagê z³ota. Modne i ekonomiczniejsze jest po prostu jego pêdzenie.
Generalnie, ¿eby œwiniak urós³ do
wagi 110 - 115 kg, potrzeba 6 miesiêcy. Na fermach d¹¿y siê do tego,
¿eby w 3 miesi¹ce czasem 4 dojœæ do
tej wagi. A natury nie da siê oszukaæ.
W chwili obecnej firma zatrudnia
25 osób. Na przestrzeni ostatnich 7
lat liczba pracowników wzros³a z 14
do 25. Technologia natomiast, zosta³a ta sama. Jak mówi pan Marek „naszym sekretem jest prostota”.

By³y radny
Podczas majowej sesji zosta³a
podjêta uchwa³a dotycz¹ca rezygnacji radnego Marka Kowalczyka
z mandatu radnego. Marek Kowalczyk by³ cz³onkiem Rady Miejskiej
prawie przez dwie kadencje. Odszed³, bo rada go po prostu skutecznie wyleczy³a. Na sesjach nie znajdywa³ ¿adnego poparcia. Porusza³
czêsto tematy p³yn¹ce z ¿ycia i stanowi¹ce problem w spo³eczeñstwie,
ale nie spotyka³ siê ze zrozumieniem. Wszelkim wyst¹pieniom na
sesji towarzyszy³o wielkie zdziwienie. Wychodzi³o na to, ¿e najlepiej
siedzieæ cicho i przytakiwaæ.
- W tej kadencji brakowa³o mi
rozmów, zwyk³ego dialogu. Nawet
jeœli rozmowy s¹ burzliwe, powstaj¹
k³ótnie, to zawsze jest szansa, ¿e coœ
dobrego z tego wyniknie. Jeœli nawet nie dojdzie siê do porozumienia, to pozna siê zdanie drugiej osoby. - opowiada by³y radny.
Osoba pana Marka dwukrotnie
zg³aszana by³a do zostania cz³onkiem komisji, ale za ka¿dym razem
propozycjê odrzucano. Powód nieznany, ale odczucia wskazywa³y na
to, ¿e bano siê takiej osoby jak on,
która mia³a swoje zdanie i nie ba³a
siê go powiedzieæ.
- Ja za ka¿dym razem mówi³em,
co myœlê. Zabiera³em g³os tylko
wtedy, jak siê nie zgadza³em, z tym
co mówi¹. W tej chwili wygl¹da to
tak, ¿e ca³a rada popiera obecne rz¹dy. Dlatego pomyœla³em sobie, ¿e w
inny sposób mogê siê przyczyniæ dla
tej gminy, ale nie t¹ drog¹. - mówi.
Gabriela Doroszko
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Wêgorzyno ma ca³odobow¹
stacjê paliw

(WÊGORZYNO) Powiat
³obeski znany jest z
wysokich cen paliw na
tutejszych stacjach, które
zdominowa³ PKN Orlen.
Kilka dni temu pojawi³a siê
jednak konkurencja, która
byæ mo¿e zmusi ten wielki
koncern do jakiegoœ
cenowego ruchu.

Tak¹ konkurencyjn¹ stacj¹ paliw mo¿e byæ nowo otwarta placówka firmy HL w Wêgorzynie. Firma
przejê³a dawn¹ stacjê paliw firmy
Jamex przy wylocie na Drawsko i j¹
zmodernizowa³a. Jej otwarcie nast¹pi³o w minion¹ sobotê. Kierowcy
mog¹ tutaj kupiæ trzy rodzaje paliw:
benzynê 95, diesel oraz biodiesel.
Ten ostatni rodzaj mo¿e cieszyæ siê
wziêciem, gdy¿ w naszym powiecie
dystrybuowa³a go jedynie stacja

„Bliska” w Wêgorzynie, a poza nim
w Z³ocieñcu i Trzebiatowie. Biodiesel u¿ywany jest w starszych silnikach, ale kosztuje du¿o taniej; na
stacji HL wczoraj jego cena wynosila 3,57 z³ za litr. Niew¹tpliw¹ zalet¹ nowej placówki jest to, ¿e jest
ona czynna ca³¹ dobê i – jak nam
powiedzia³ jej kierownik pan Grzegorz Wiœniewski - mo¿na tu kupiæ
ciep³e parówki i jeszcze coœ do zjedzenia.
KAR

Komisja Mieszkaniowa dzia³a
(WÊGORZYNO) Podany tu
zosta³ sk³ad Spo³ecznej Komisji
Mieszkaniowej,
powo³anej
przez burmistrz Wêgorzyna w
dniu 29 kwietnia br. Do Komisji
mo¿na kierowaæ wszelkie sprawy zwi¹zane z przydzia³ami i
zamian¹ mieszkañ komunalnych.

Komisja Mieszkaniowa dzia³a
w sk³adzie: Marek Paszkowski –
przewodnicz¹cy oraz cz³onkowie:
Jolanta Bajowska, Lidia Sobañska-Protasiuk, Gra¿yna Wierzbicka, Barbara Koœmiñska, Micha³
Majchrowicz, Grzegorz Kowal,
Miros³aw K³osiñski i Irena Harmoza.

Do zadañ komisji nale¿y: badanie warunków mieszkaniowych rodzin ubiegaj¹cych siê o przydzia³
lokalu mieszkaniowego; rozpatrywanie i opiniowanie wniosków
wstêpnie zweryfikowanych przez
wynajmuj¹cego; sporz¹dzanie i opiniowanie projektów list przydzia³u
mieszkañ i lokali socjalnych. (aga)

Zad³u¿enie na poczet deficytu

Resko ³ata bud¿et kredytem
(RESKO) Gmina Resko
og³osi³a przetarg na
udzielenie i obs³ugê
d³ugoterminowego
kredytu bankowego, jaki
chce zaci¹gn¹æ na
za³atanie tegorocznego
deficytu bud¿etowego.
O wziêciu kredytu zdecydowali

radni na sesji majowej. Upowa¿nili
burmistrza do zaci¹gniêcia kredytu
w kwocie miliona z³. Burmistrz Arkadiusz Czerwiñski otrzyma³ w tej
sprawie pozytywn¹ opiniê Regionalnej Izby Obrachunkowej. Sp³ata
w ratach rocznych roz³o¿ona by³aby
na lata 2011- 2019, a ich wysokoœæ
kszta³towa³aby siê na poziomie 100
tys. z³ rocznie.
Jednak za „dobrodziejstwo kredytowe” Gmina Resko zap³aci odsetki szacowane na 279 188 z³. (r)
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VII Przegl¹d Piosenki Osób Niepe³nosprawnych w Œrodowiskowym Domu
Samopomocy w £obzie

Radosny start do Euro 2012
(£OBEZ) W minion¹ œrodê tj.
23 czerwca na tarasie Œrodowiskowego Domu Samopomocy w
£obzie odby³ siê 7 przegl¹d piosenki osób niepe³nosprawnych. A
poniewa¿ przegl¹dy s¹ œciœle tematyczne, to tematem tegorocznego przegl¹du by³a piosenka stadionowa, czyli piosenki i utwory,
które s³ychaæ na stadionach pi³karskich. Przegl¹d nosi³ tytu³
„Przeboje stadionowe. Radosny
start do Euro 2012”.
Uroczyste otwarcie festiwalu
nast¹pi³o o godzinie 10.00. Wczeœniejsze przegl¹dy odbywa³y siê
pod has³ami „Piosenki biesiadnej”,
„Piosenki lat 70- tych i 80- tych”,
„Piosenka disco polo”. W miêdzyczasie dom obchodzi³ 10- lecie,
wiêc tematem przewodnim piosenek by³ dom, radoœæ, mi³oœæ i rodzina. W zesz³ym roku królowa³y piosenki turystyczne.
G³ównymi bohaterami przegl¹du s¹ oczywiœcie niepe³nosprawni
artyœci wystêpuj¹cy na scenie. W
tym roku ŒŒ £obez goœci³ 7 zespo³ów ze œrodowiskowych domów,
domów pomocy spo³ecznej i warsztatów terapii zajêciowej z terenu
województwa zachodniopomorskiego. Zawita³y ekipy z Wa³cza,
Goleniowa, Œwidwina, Nowogardu,
Reska i Drawska Pomorskiego.
Jak na ka¿d¹ imprezê i na t¹ zosta³y zaproszone wa¿ne osobistoœci.
A byli to w³odarze naszego miasta.
S¹ to osoby œciœle wspó³pracuj¹ce z
ŒDS- em, które przyczyniaj¹ siê do
tego, ¿e ta impreza powstaje. Niestety obowi¹zki s³u¿bowe zatrzyma³y burmistrza Ryszarda Solê i na
imprezê przyby³y panie sekretarz
Monika Jarzêbska i skarbnik Olga
Radziwanowska. Obie pani przygotowa³y siê do przegl¹du wyœmienicie, bo przynios³y akcesoria do kibicowania i ubra³y stosownie do kibicowania. Jak mówi kierownik ŒDSu Monika Smólska, wspar³y imprezê duchowo i fizycznie.
Tegoroczny repertuar przewidywa³ g³ówne hymny kibiców bia³oczerwonych i zwi¹zany by³ z pi³k¹
no¿n¹. Ka¿da z siedmiu grup mog³a
wystêpowaæ na scenie 20 minut plus
10 minut na monta¿ i demonta¿. Te
10 minut by³o zagospodarowywane
w postaci prowadzonego quizu z
wiedzy o pi³ce no¿nej. Ponadto rozgrywano turnieje sportowe i dawano
nauki kibicowania, które na koñczy³y siê egzaminem na kibica bia³o
czerwonych. Ka¿dy z uczestników

przegl¹du musia³ na koñcu przegl¹du poprawnie zakibicowaæ. Trzeba
przyznaæ, ¿e widok bawi¹cych siê w
gronie terapeutów i rodziców uczestników napawa³ radoœci¹. Ka¿dy, bez
wyj¹tków ubrany w bia³o czerwony
strój. Wœród przyby³ych goœci byli
prawdziwi kibice pi³ki no¿nej, co
mo¿na by³o wywnioskowaæ po kompletnym ubiorze: spodenki, koszulka, skarpetki, czapka, rêkawice, szalik i bia³o- czerwona flaga na policzku. Na te ostatnie szaleñstwo móg³
pozwoliæ sobie ka¿dy uczestnik festiwalu, gdy¿ organizatorzy przygotowali farbki i pêdzle.
Czemu s³u¿¹ takie festiwale?
To jest niebywa³a okazja do prezentacji twórczego dorobku niepe³nosprawnych artystów, którzy
gdzieœ funkcjonuj¹ w swoich œrodowiskach lokalnych. Jest to okazja do
tego, aby wyjœæ na scenê i poczuæ siê
dostrze¿onym i docenionym. To ma
wielkie walory terapeutyczne, zarówno dla osoby, która wychodzi na
scenê, jak i dla pozosta³ych odbiorców tego wydarzenia. Poza tym jest
to integracja osób wystêpuj¹cych na
scenie, twórcze spêdzenia czasu,
œwietna zabawa i nauka.
Czy stres zwi¹zany z wystêpem
jest dla niepe³nosprawnych takim
samym odczuciem jak dla osób
zdrowych?
Osoby niepe³nosprawne prze¿ywaj¹ stres z wiêkszym nasileniem.
Sam fakt, ¿e jest to przegl¹d, czyli
jest to coœ wyj¹tkowego, podnosi
rangê znaczenia tego wystêpu. Wtedy oni s¹ bardziej skoncentrowani.
Jest to dla nich wa¿ne wydarzenie i

wa¿ny dzieñ w ich ¿yciu, zw³aszcza
dla uczestników ³obeskiego domu,
bo oni przygotowuj¹ siê ju¿ od
stycznia do tego przegl¹du. Wszystkie elementy scenografii, rekwizyty,
ubiory s¹ wykonywane w naszych
pracowniach w ramach oczywiœcie
terapii zajêciowej. Dekoracje wykonuj¹ osoby niepe³nosprawne pod
okiem terapeutów i z ich pomoc¹.
Oprócz tego odbywaj¹ siê próby
wokalne i konferansjerskie. Jest to
bardzo du¿y ogrom pracy i gdy przychodzi dzieñ przegl¹du, jest to dla
nich bardzo wa¿ny dzieñ. Pokusi³abym siê powiedzieæ, ¿e jeden z wa¿niejszych dni w roku.
Kiedy pojawia siê najwiêksze
podekscytowanie zwi¹zane z przegl¹dem?
Gor¹czka przed wystêpem przez
nas nazywana pogoni¹, trwa tydzieñ
przed przegl¹dem. Wtedy ju¿ widaæ
fizycznie, ¿e przegl¹d siê zbli¿a. Stawiana jest scena i elementy scenograficzne, jest wiêcej obowi¹zków,
prób, czasem wkrada siê nerwowoœæ
i zmêczenie. Ale w momencie, kiedy
jest ju¿ ten dzieñ, uczestnicy
wchodz¹ na scenê i po prostu jest
jedno wielkie skupienie. Wszystko
mija. Stres pozytywnie ich mobilizuje. Osoby niepe³nosprawne z utêsknieniem czekaj¹ na te wydarzenie.
Ilu uczestników liczy³ przegl¹d?
W przegl¹dzie ³¹cznie na scenie
wyst¹pi³o 200 niepe³nosprawnych
uczestników. Nasza wspó³praca z
innymi oœrodkami jest na co dzieñ
bardzo intensywna. W ci¹gu ca³ego
roku uczestniczymy w wielu paraolimpiadach i spotkaniach artystycz-

nych. Wówczas goœcimy w oœrodkach, które zapraszamy do siebie.
Ka¿dy oœrodek specjalizuje siê w
czymœ innym. W Goleniowie odbywaj¹ siê przegl¹dy teatralne, w Wa³czu sp³ywy kajakowe, w Resku rozgrywki szachowe. Wymieniamy siê
wydarzeniami.
Jakie nagrody czeka³y na uczestników?
Na uczestników czeka³y nagrody sportowe. Ka¿dy dosta³ dyplom
uznania oraz bia³o- czerwone chor¹giewki, równie¿ wykonane przez
naszych uczestników. Ka¿da dru¿yna otrzyma³a statuetkê i pi³kê. Nasz
przegl¹d nie odbywa³ siê w formie
konkursu.
Jaka tematyka bêdzie towarzyszy³a przysz³orocznemu przegl¹dowi?
Na przysz³y rok pojawi³ siê pomys³ piosenki cygañskiej lub ¿o³nierskiej. Pojawiaj¹ siê te¿ inne ciekawe pomys³y, np. nie by³o u nas
jeszcze szant czy tematyki morskiej.
Planujemy wspó³pracê z wojskiem i
zrobiæ ma³y Ko³obrzeg.
Korzystaj¹c z okazji kierownik
ŒDS, sk³ada wielkie podziêkowania
za coroczn¹ pomoc w organizacji
festiwalu dla Urzêdu Miejskiego w
£obzie, Przedsiêbiorstwu Us³ug
Komunalnych w £obzie, £obeskiemu Domowi Kultury, wolontariuszom z Zespo³u Szkó³ w £obzie,
Centrum Integracji Spo³ecznej oraz
kierownictwu Hali WidowiskowoSportowej w £obzie.
Z kierownikiem ŒDS w £obzie
Monik¹ Smólsk¹ rozmawia³a
Gabriela Doroszko
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£obeskie misski powalcz¹ o tytu³y
(£OBEZ) Dok³adnie
tydzieñ temu we wtorek
odby³o siê pierwsze
spotkanie organizacyjne
dotycz¹ce II edycji
konkursu „Wybory Miss
Ziemi £obeskiej”.
Organizatorem
przedsiêwziêcia jest Urz¹d
Miejski w £obzie Wydzia³
Sportu, Turystyki
i Promocji.
Na pierwszym spotkaniu zorganizowanym na ³obeskiej hali widowiskowo-sportowej zjawi³o siê 16
dziewcz¹t. W konkursowe szranki
stanê³y: Ma³gorzata Andryszak,
Agnieszka B³a¿ewicz, Roksana
Bogdañska, Anna Daszkiewicz, Joanna Kalita, Angelika Kwaœniak,
Magdalena Lis, Natalia Medunecka, Ewa Nazarek, Wioletta Olas,
Paulina Stepaniuk, Malwina
Œwiercz, Paulina i Magdalena W¹troba oraz Joanna Wiœniewska.
Wszystkie piêkne, odwa¿ne i
ubrane stosownie do sytuacji. Na
pocz¹tek zosta³y zapoznane z ramo-

wym planem dnia wyborów, potem
zaczê³a siê praca. Pod czujnym
okiem choreografa dziewczyny
oswaja³y siê z byciem w centrum
uwagi i szlifowa³y p³ynne kroki.
Na spotkaniu pojawili siê rów-

nie¿ w³aœciciele zak³adu fryzjerskiego oraz pani wiza¿ystka. Ka¿da
z kandydatek bêdzie wystêpowa³a w
indywidualnie dobranej dla niej fryzurze oraz makija¿u podkreœlaj¹cym jej urodê.

Œwiêtoborzec coraz bardziej gminny

(£OBEZ) Ponad rok temu w
Œwiêtoborcu pojawili siê nowi w³aœciciele stada ogierów. Wielkiemu
hura na czeœæ ludzi, którzy chc¹
ocaliæ dawn¹ dumê £obza, pojawi³o siê równie¿ wiele w¹tpliwoœci
zwi¹zanych z nieuniknionymi
zmianami.
Pierwsi mieszkañcy Œwiêtoborca
pojawili siê na tym terenie w po³owie
zesz³ego stulecia. Stado i lasy by³y
pañstwowe i nikt nie pilnowa³ sukcesywnie, choæ powolnie zmieniaj¹cej
siê infrastruktury. Zasady u¿ytkowania by³y proste i opiera³y siê na dostêpnoœci do wszystkiego. W zesz³ym
roku nasta³y wielkie zmiany. Stado
zyska³o nowych w³aœcicieli gotowych
przywróciæ miejscu œwietnoœæ.
Podczas sprzeda¿y ca³ego kom-

pleksu agencja nie wziê³a pod uwagê,
¿e mieszkañcy bloków s¹siaduj¹cych
z parkiem korzystaj¹ z niego i co wiêcej, dbaj¹ o jego estetykê.
- Nam, mieszkañcom bloków usytuowanych równolegle do parku najbardziej zale¿a³o na zachowaniu dostêpu do parku. Problem w tym, ¿e
kiedy ANR sprzedawa³a czêœæ Œwiêtoborca nowym w³aœcicielom stada,
nikt siê o nas nie upomnia³. Nikt o nas
nie pomyœla³ i nie zapyta³ nas o nic.¿ali siê jedna z mieszkanek.
Mieszkañcy przestraszyli siê, ¿e
kiedy stadnina zostanie ogrodzona,
nie bêd¹ mieli drogi dojazdowej do
domów. Jak siê potem oka¿e wszelkie w¹tpliwoœci i strach wynika³ z
niedoinformowania.
Wielk¹ niewiadom¹ by³a rów-

nie¿ sprawa placu zabaw dla dzieci
usytuowanego w parku. Na wniosek
w³aœcicieli obiekt zosta³ zdemontowany i przeniesiony na skwerek przy
skrzynkach pocztowych. Nie jest to
wymarzone miejsce zabaw dla najm³odszych, ale wiêkszego wyboru
nie by³o. Obecnie to miejsce jest stale zacienione, na skutek mocno rozroœniêtych koron drzew. Bez wzglêdu na porê dnia tam zawsze panuje
cieñ. Jednak najbardziej niebezpieczne jest to, ¿e przy silnych wiatrach ga³êzie ³ami¹ siê i bezw³adnie
spadaj¹. Mieszkañcy boj¹ siê o bezpieczeñstwo dzieci. Mimo wszystko
plac ma swoich zwolenników.
Letnia pora nieco wyg³usza niedogodnoœci mieszkania na obrze¿u miasta. Dopiero zim¹ wychodzi prawda,
z któr¹ ciê¿ko jest walczyæ, mimo i¿
argumenty przemawiaj¹ na korzyœæ
poszkodowanych. Œwiêtoborzec
znajduje siê przy drodze wojewódzkiej. Chodnik od torów do pomnika
przy boisku sportowym jest odœnie¿any przez miasto, ale reszta jest nieruszana. To jest regularnie zg³aszane do
Zarz¹du Dróg Wojewódzkich, ale
wykonawcom ciê¿ko jest nad¹¿yæ
nad tempem zmian i potrzebami u¿ytkowników dróg i chodników. Nad t¹
sprawa trzeba po prostu popracowaæ.

Fina³ konkursu „Wybory Miss
Ziemi £obeskiej 2010„ odbêdzie siê
w £obzie 17 lipca. Do zdobycia s¹
tytu³y Miss Ziemi £obeskiej 2010, I
i II Vicemiss, Miss Publicznoœci i
cenne nagrody.
GD

Na proœbê mieszkañców Œwiêtoborca
wiceburmistrz Ireneusz Kabat, radny
Bogdan Górecki, Ewa Ciechañska i
Marian Kozioryñski udali siê do
Œwiêtoborca, aby w oparciu o mapy
sami sprawdziæ czy sytuacja mieszkañców bloków s¹siaduj¹cych z parkiem jest beznadziejna. Fakty, które
za tym przemawia³y wynika³y z niewiedzy lokatorów. Jak poinformowa³
burmistrz, okaza³o siê, ¿e mieszkañcy
nie maj¹ powodów do wiêkszych
zmartwieñ. Do budynku co prawda
przynale¿y pas szerokoœci 1,5 m, jednak¿e granica znajduj¹cej siê przy
budynku drogi siêga a¿ za ¿ywop³ot
parku. I tyle w³aœnie mieszkañcy maj¹
do dyspozycji. Jest to pe³nowymiarowa droga o szerokoœci 8 m. Prawnie
jest to co prawda œlepa uliczka, gdy¿
³¹cznik za ostatnim blokiem biegn¹cy
obok dawnych skrzynek jest terenem
prywatnym. Zatem bez obaw stra¿ czy
karetka dojad¹ w razie koniecznoœci.
Ponadto do Agencji Nieruchomoœci Rolnej zosta³ z³o¿ony wniosek
na przejêcie drogi prowadz¹cej od
sklepu do wagi oraz miêdzy blokami
a parkiem. Docelowo tereny te bêd¹
w³asnoœci¹ gminy. Tutaj trzeba zaznaczyæ, ¿e w momencie przejêcia
dróg od agencji przez gminê, ta
pierwsza dop³aca do 300 tys. z³. S¹ to
fundusze, które pozwol¹ w przysz³oœci na utwardzenie dróg.
GD
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Uroczyste zakoñczenie roku szkolnego w Gimnazjum w Resku

Birety poszybowa³y w górê
(RESKO) Trzecioklasiœci
z gimnazjum w Resku
opuœcili szko³ê i ju¿ do
niej nie wróc¹. ¯egnali
siê polonezem. Pozostali
uczniowie ¿egnali siê na
okres wakacji.
Uroczystoœæ zakoñczenia roku
szkolnego zgromadzi³a uczniów,
dyrekcjê, goœci, Radê Pedagogiczn¹, pracowników szko³y i rodziców. Dwa tygodnie wczeœniej nauczyciele wyst¹pili z apelem do
uczniów, aby zamiast kwiatów na
po¿egnanie przynieœli pieni¹dze,
które wspomog¹ powodzian. Pieni¹dze mo¿na by³o wrzucaæ do przygotowanych puszek. Pomys³ znakomity.
Zakoñczenie rozpoczê³o siê polonezem w wykonaniu absolwentów. Nastêpnie „absolwencki” Poczet Sztandarowy (Kuba Gradus,
Kacper Borowski, Natalia Czaban,
Ma³gorzata Muszyñska, Justyna
Choroszko, Paulina Myszak) przekaza³ sztandar uczniom klas II. Od
tego momentu sztandar bêd¹ prezentowaæ: Bartosz Kulpa, Mateusz
Cha³upka, Aleksandra Kondrat,
Karolina Kulczewska, Karolina
Majchrzak i Sonia S³awiñska.

Maria Wietrzykowska, chemia –
Bo¿ena Tomala, fizyka – Olga Tokarska - Czarnota, historia - Józef
Andrzejewski.
Nagrody burmistrza otrzymali uczniowie, którzy osi¹gnêli najwy¿szy wynik egzaminu gimnazjalnego; Ma³gorzata Muszyñska,
Kacper Borowski i Natalia Czaban.
Burmistrz ufundowa³ równie¿
nagrody uczniom, którzy osi¹gnêli
bardzo wysokie wyniki w ró¿nych
dyscyplinach sportowych w roku
szkolnym 2009/2010.
Dyscyplina – Tenis Sto³owy
Karolina Buæ, Anna Nowicka,
Adrian Mucha, Bart³omiej Soroka
Sztafeta 10 x 800 m dziewcz¹t:
Sonia S³awiñska, Sandra Kocik,
Kamila Œluz, Weronika Janowska,
Natasza Czura, Agata Kowal, Karolina Wawrzyniak, Sandra Smoliñska, Karolina Buæ, Daria £a¿ewska.
Wojewódzka
Indywidualna
Gimnazjada Lekkoatletyczna: Sonia S³awiñska, Pawe³ Bodych,
Pawe³ Ciszewski.
Sztafeta 4 x 100 dziewcz¹t: Sonia S³awiñska, Sandra Kocik, Kamila Œluz, Weronika Janowska, Natasza Czura.

Zgodnie z postanowieniem Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej rok
2010 og³oszony zosta³ Rokiem Fryderyka Chopina. Z tej okazji Alicja
Matwijczak wyrecytowa³a wiersz
poœwiêcony wspania³emu kompozytorowi i wirtuozowi.

Do zawodów sportowych wymienionych uczniów przygotowywali: dziewczêta - Renata Czerwiñska, ch³opcy - Roman Gojlik, tenis
sto³owy - Jacek Sêkowski.
Pami¹tkowe statuetki za osi¹gniêcia sportowe wrêczone przez
opiekunów otrzymali:
Sonia S³awiñska, Sandra Kocik,
Kamila Œluz, Weronika Janowska,
Agata Kowal, Karolina Wawrzyniak, Sandra Smoliñska, Karolina
Buæ, Daria £a¿ewska, Pawe³ Bodych, Pawe³ Ciszewski, Anna Nowicka, Adrian Mucha, Bart³omiej
Soroka, Natasza Czura.

Podczas uroczystoœci g³os zabrali dyrektor szko³y Adam Szatkowski i burmistrz Reska Arkadiusz
Czerwiñski, który wrêczy³ nagrody
specjalne finalistom ogólnopolskich konkursów przedmiotowych; Ma³gorzacie Muszyñskiej,
Barbarze Wizie, Sarze Kubieñ, Paulinie Hubickiej, Natalii Czaban i
Paulinie Myszak.
Do konkursów przygotowywali
uczniów: jêzyk polski – Agnieszka
Grad i Joanna Murat, matematyka –

Czternastu
absolwentów
Gimnazjum w Resku ukoñczy³o
szko³ê z wyró¿nieniem, tzn. uzyskali œredni¹ ocen 4,75 i wy¿sz¹ z
przedmiotów obowi¹zkowych i co
najmniej bardzo dobre zachowanie,
a a¿ trzynaœcie uczniów wpisanych
zosta³o do Z³otej Ksiêgi Absolwentów, tzn. uzyskali œwiadectwo z wyró¿nieniem, œredni¹ ocen z wszystkich przedmiotów 4,80 i wy¿sz¹
oraz wzorowe zachowanie.
Wraz ze œwiadectwem i za-

Równie¿ mikrofony przejêli
m³odsi prezenterzy: Weronika KuŸmiñska i Micha³a Kreczko, a przekazali je Pawe³ Brzeziñski i Karolina Nieszporek.
Tegorocznych absolwentów po¿egnali przedstawiciele klas II: Kinga B³aszczyk i Jêdrzej Manowiec.

œwiadczeniem uczniowie otrzymali
pami¹tkowy akt pasowania na absolwenta gimnazjum, a rodzice –
listy gratulacyjne i podziêkowania.
Dokumenty te wrêczyli goœcie
honorowi i wychowawcy klas, a
koledzy z klas II po¿egnali ich tradycyjnym upominkiem. Œwiadectwa wrêczali:
Klasie III a - ks. doktor Tadeusz
Uszkiewicz
Klasie III b – Mariola S³odkowska
Klasie III c – Mariusz Borowski
Klasie III d – Arkadiusz Czerwiñski.
Spoœród wszystkich absolwentów znaleŸli siê tacy, którzy zostali
uhonorowani w sposób szczególny,
otrzymali œwiadectwo z wyró¿nieniem i nagrodê, a ich nazwiska
zosta³y wpisane do Z³otej Ksi¹gi
Absolwentów:
Kacper Adamcewicz, Kacper
Borowski, Justyna Choroszko, Natalia Czaban, Kuba Gradus, Paulina
Hubicka, Piotr Kobielak, Sara Kubieñ, Izabela Kuc, Anna Mañka,
Ma³gorzata Muszyñska, Paulina
Myszak, Kamil Oleszkiewicz, Magdalena Tkacz.
Przygotowano równie¿ nagrody dla absolwentów, którzy otrzymali bardzo wysokie wyniki z egzaminu gimnazjalnego:
Sara Kubieñ – 120 pkt.
Izabela Kuc – 119 pkt.
Kacper Adamcewicz – 118 pkt.
Piotr Kobielak – 117 pkt.
Paulina Myszak – 116 pkt.
Kuba Gradus – 116 pkt.
Daniek Czy¿ – 115 pkt.
Monika Bartczak 113 pkt.
Dominik Wojstkiewicz – 112 pkt.
Anna Mañka – 109 pkt.
Justyna Choroszko – 107 pkt.
Maria Dziuba – 106 pkt.
Magdalena Tkacz – 103 pkt.
Agnieszka Bartkowiak – 102 pkt.

Nagrody za wyniki w nauce,
wyniki sportowe i inn¹ dzia³alnoœæ otrzymali:
Kacper Adamcewicz, Martin
Bas, Pawe³ Bodych, Kacper Borowski, Pawe³ Brzeziñski, Justyna Choroszko, Anna Ciszewska, Natalia
Czaban, Daniel Czy¿, Mateusz
Deuter, Maria Dziuba, £ukasz Graczyk, Kuba Gradus, Paulina Hubicka, Piotr Kobielak, Agata Kowal,
Magdalena Kropacz, Sara Kubieñ,
Izabela Kuc, Konrad Lewicki, Anna
Mañka, Ma³gorzata Muszyñska,
Paulina Myszak, Karolina Nieszporek, Tomasz Niewczas, Kamil
Oleszkiewicz, Maja Piórkowska,
Damian Szko³uda, Magdalena
Tkacz, Barbara Wiza.
Stypendia za wyniki w nauce i
osi¹gniêcia sportowe otrzymali:
Kacper Adamcewicz, Pawe³
Bodych, Kacper Borowski, Karolina Buæ, Justyna Choroszko, Natalia
Czaban, Kuba Gradus, Piotr Kobielak, Sara Kubieñ, Izabela Kuc,Anna
Mañka, Ma³gorzata Muszyñska,
Paulina Myszak, Kamil Oleszkiewicz, Magdalena Tkacz.
Œwiadectwo z wyró¿nieniem i
nagrodê otrzymali uczniowie:
Klas II:
Aleksandra Bieñkowska, Filip
Borowski, Mateusz Cha³upka,
Aleksandra Kondrat, Bartosz Kulpa, Micha³ Kreczko, Karolina Kulczewska, Karolina Majchrzak, Julita Ogórek, Marta Serdyñska, Sonia
S³awiñska, Grzegorz Strojny, Jagoda Szostak.
Klasy I:
Pawe³ Cio³ek, Natasza Czura,
Agnieszka Dziuba, And¿elika Dziuba, Barbara Gromek, Pawe³ Kasprowiak, Sandra Kocik, Aleksandra
Leszczyñska, Karolina Leszczyñska, Katarzyna Mañka, Sandra
Mañkowska, Adrianna Sie³acz,
Monika Strojna, Robert Zawada.
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Promocja pomog³a
Nagrody za wyniki w nauce,
osi¹gniêcia sportowe i inn¹ dzia³alnoœæ otrzymali:
Klas II:
Patryk Babak, Aleksandra Bieñkowska, Filip Borowski, Pawe³
Brzozowski, Mateusz Cha³upka,
Pawe³ Ciszewski, Ewelina Duczyñska, Lucjan Ge³omej, Mateusz
Grzelak, Aleksandra Kondrat, Micha³ Korupka, Bartosz Kulpa, Sebastian Krasucki, Micha³ Kreczko,
Karolina Kulczewska, Karol Kulczewski, Weronika KuŸmiñska,
Gra¿yna Latawiec, Filip Lis, Daria
£a¿ewska, Jêdrzej Manowiec,
Aleksandra Manturuk, Karolina
Majchrzak, Magdalena Mucha,
Anna Nowicka, Julita Ogórek, Krystian Ostrycharczyk, Norbert Rak,
Marta Serdyñska, Sonia S³awiñska,
Sandra Smoliñska, Grzegorz Strojny, Jagoda Szostak, Patryk Turczyñski, Karolina Wawrzyniak, Mateusz
Wiêckowski, £ukasz Wójcik,
Klas I:
Magdalena Celiñska, Pawe³
Cio³ek, Natasza Czura, Daniel Danielczyk, Mateusz Daœko, Agnieszka Dziuba, And¿elika Dziuba, Aleksandra Galisiewicz, Patryk Graczyk, Barbara Gromek, Tomasz
Grzelak, Weronika Janowska,
Pawe³ Kasprowiak, Sandra Kocik,
Alan Kubalak, Aleksandra Leszczyñska, Karolina Leszczyñska,
Katarzyna Mañka, Sandra Mañkowska, Micha³ Pniewski, Klaudia
Podhorodecka ,Martyna Raniewicz, Maciej Ratajczyk, Adrianna
Sie³acz, Bart³omiej Soroka, Monika
Strojna, Kamila Œluz, Weronika
Tupko,Piotr Wróblewski, Robert
Zawada.
Stypendia za wyniki w nauce i
osi¹gniêcia sportowe otrzymali:
Klas II:
Filip Borowski, Mateusz Cha³upka,Pawe³ Ciszewski, Aleksandra
Kondrat, Micha³ Korupka, Bartosz
Kulpa, Karolina Kulczewska, Karolina Majchrzak, Adrian Mucha,
Anna Nowicka, Krystian Ostrycharczyk, Sonia S³awiñska, Jagoda Szostak, Karolina Wawrzyniak,
Klas I:
Pawe³ Cio³ek, Natasza Czura,
Agnieszka Dziuba, And¿elika Dziuba, Barbara Gromek, Weronika Janowska, Pawe³ Kasprowiak, Sandra
Kocik, Aleksandra Leszczyñska,
Karolina Leszczyñska, Katarzyna
Mañka, Sandra Mañkowska, Adrianna Sie³acz, Monika Strojna,
Kamila Œluz, Bart³omiej Soroka,
Weronika Tupko.
(r)

Pochwa³y dla szkolnictwa
z ochrzanem w tle
(RESKO) Podczas
czerwcowej sesji
radny Adam Seredyñski zapyta³
obecn¹ dyrektor
reskiego Zespo³u
Szkó³, jak wygl¹da
rekrutacja w szkole.
OdpowiedŸ zaskoczy³a wszystkich.
- Na dzieñ dzisiejszy s¹ z³o¿one
tylko podania. Dzieci z gimnazjum
nie maj¹ jeszcze œwiadectw ukoñczenia szko³y. Wszystko bêdzie jasne jak uczniowie, którzy z³o¿yli u
nas podania dostarcza pozosta³e
dokumenty. Do Szko³y zawodowej
podania przynios³y 24 osoby. Do
Liceum Ogólnokszta³c¹cego 51
osób. Ta liczba mo¿e ulec zmianie,
bo czêœæ uczniów ma poprawki w
sierpniu.- powiedzia³a pani dyrektor.
Jak s³usznie stwierdzi³ radny, to
prawie 100 procent wiêksze zainteresowanie ni¿ rok temu. W tym miejscu warto przypomnieæ jak ciê¿ki rok
ma za sob¹ Zespó³ Szkó³ w Resku.
Korzystaj¹c z okazji i poruszanych tematów g³os zabra³ dyrektor
Gimnazjum w Resku Adam Szatkowski.
- Proszê pañstwa, z du¿¹ satysfakcja chcia³bym poinformowaæ, ¿e
gimnazjum znacznie poprawi³o
wyniki nauczania w szkole. My jednoznacznie przypisujemy to programowi, który realizowaliœmy. Wynik
jest najwy¿szy w Powiecie £obeskim; wyniki z czêœci humanistycznej i matematyczno- przyrodniczej
s¹ wy¿sze ni¿ œrednia województwa
i wy¿sze jak œrednia okrêgu.
Wynik móg³by byæ znacznie
wy¿szy, gdyby wszyscy zrozumieli
celowoœæ zajêæ. Nie mówiê tego po
to, ¿eby narzekaæ czy mówiæ, ¿e
jestem niezadowolony, bo jestem
zadowolony, ale wysi³ek, który w³o¿yliœmy, móg³by bardziej zaprocentowaæ. Potwierdzi³a siê stara zasada, ¿e im wiêcej æwiczeñ tym wy¿szy wynik. Wiele osób musieliœmy
namawiaæ do brania udzia³u z dodatkowych zajêciach. Niestety nie
widzimy zrozumienia u rodziców.
Na ponad 80 zaproszeñ rodziców na
spotkanie w szkole przyby³o tylko
11. Chcieliœmy ich zapoznaæ z nasz¹

ofert¹ programow¹. Wyszliœmy naprzeciw problemom rodziców
mieszkaj¹cych daleko od Reska.
Zapewniliœmy im odwóz.- mówi³
dyrektor.
Dalsze uwagi dotyczy³y niskiej
frekwencji w szkole. 80- procentowa obecnoœæ dzieci w szkole jest
tragiczna patrz¹c z punktu mo¿liwoœci osi¹gniêcia wyniku w nauce.
Za przyk³ad podano fizykê i chemiê. Przez dwa lata jest tylko po
jednej godzinie z tych przedmiotów. Przy dobrych uk³adach przek³ada siê to na trzydzieœci kilka
spotkañ. Co jeœli w tym czasie
uczeñ bêdzie tylko w 80 procentach
na lekcji?
- W ustawie o systemie oœwiaty
jest minimalna wzmianka o obowi¹zku rodziców, reszta to jest odpowiedzialnoœæ nauczyciela. Te
proporcje s¹ nienaturalne. Rodzic
oczekuje, ¿e szko³a bêdzie tylko do
niego dzwoniæ i informowaæ. Najlepiej jest rodzicowi na przerwie dorwaæ nauczyciela i z postaw¹ roszczeniow¹ pytaæ co chce od ich
dziecka. A jak jest wywiadówka, to
ich nie ma. Musi nast¹piæ zmiana w
mentalnoœci w tej sprawie, w naszych kochanych rodzicach. Ja wierzê, ¿e oni chc¹ dobrze dla swoich
dzieci, tylko brak im konsekwencji.
Je¿eli to siê zmieni, bêd¹ lepsze
wyniki.- zakoñczy³ dyrektor Szatkowski.
W podsumowaniu radny Seredyñski powiedzia³:
- Z powodów, o których mówi³
pan dyrektor trzeba byæ dumnym.

Ten wynik jest jeszcze lepszy, jak
sobie uœwiadomimy, ¿e jest to gimnazjum miejsko- gminne. Wiêkszoœæ dzieci s¹ to dzieci wiejskie.
Kiedy na jesieñ bêd¹ wystawiane
oceny za pracê szko³y, nie mo¿emy
patrzeæ tylko na wyniki. Musimy te¿
patrzeæ na to czy spe³niamy oczekiwania rodziców. Trzeba dowiedzieæ
siê, czy s¹ uczniowie ambitni, którzy naci¹gaj¹ nam œredni¹, którzy
maj¹ szansê iœæ do najlepszych
szkó³. Ja wiem, ¿e s¹. Dziœ mamy
du¿o wiêcej takich rodziców, którym nie zale¿y ju¿ na powodzeniu
swoich dzieci, tylko patrz¹, ¿eby
dzieci przesz³y przez klasê. Takich
dzieci i rodziców mamy wiêcej ni¿
kilkanaœcie lat temu.
Myœlê, ¿e po wys³uchaniu s³ów
radnego powinno siê baczniej przyjrzeæ panuj¹cej obecnie w szko³ach
sytuacji. By³oby to ciekawe i doœæ
kontrowersyjne porównanie: uczeñ
dawniej i dziœ czy rodziæ dawniej i
dziœ. Na najprostszym wykresie widoczna by³aby zmiana proporcji
miêdzy dawnymi obowi¹zkami
ucznia, dziœ odwa¿nie nazywanymi
ich prawami. Prawami, które „nowoczesny” uczeñ umiejêtnie wykorzystuje.
A co siê sta³o z instytucj¹ rodzica? Autorytetu, którego ba³o siê
ka¿de dziecko. Osob¹, przed któr¹
czu³o siê swoisty respekt. Dziœ te
proporcje znacznie siê zmieni³y.
Wrêcz nie do poznania.
Dziœ nie mówi siê „bo powiem
twojemu ojcu” ale „bo powiem tacie”.
GD
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
INNE

NIERUCHOMOŒCI

ROLNICTWO

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

Sprzedam lub wynajmê dom,
£obez ul. Przechodnia 5. Tel.
609 366 010.

Kupiê 1 hektar ziemi rolnej w okolicach £obza. Tel. 721 140 980.

Pomieszczenie u¿ytkowe Tanio do
wynajêcia w Radowie Ma³ym. Tel.
604 997 741

Region

Sprzedam wytwórniê dachówek cementowych: maszyny, urz¹dzenia,
technologia, atest, rynki zbytu i zaopatrzenia. Mo¿liwoœæ wprowadzenia w produkcjê. Cena do negocjacji. Tel. 604 105 423, 602 580 653.
Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273
Tanie meble KA-MAR. Du¿y wybór
mebli u¿ywanych. Zapraszamy do
sklepu £obez ul. Bema (by³y plac
POM). Tel. 885 310 483.
Sprzedam labradory szczeniaki:
czekoladowe, biszkoptowe i
czarne. Odbiór po sierpniu
2010r.. Tel. 604 604 862.
Zgubi³am legitymacjê z Politechniki
Koszaliñskiej nr 76441. Proszê o
tel. 669562794.
Sprzedam-sztaplarka\wozek wid³owy rok prod. 1995, udzwig 2500 kg
tel 91 5790213

Powiat gryficki
Sprzedam drewno kominkowe i
opa³owe plus transport. Tel. 603 285
430.

Powiat œwidwiñski
Sprzedam lady ch³odnicze , krajalnice, wagê sklepow¹, rega³y. Kontakt 601 487 166 lub 509 435 942

Region
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Sprzedam lub wynajmê mieszkanie
w³asnoœciowe w £obzie ul. H.Sawickiej 4 pokojowe. Tel. 91 3976234,
500 155 654.
Wynajmê mieszkanie w Radowie
Ma³ym. Tel. 604 997 741

Stara Dobrzyca gm. Resko sprzedam dwie dzia³ki hektarowe przy
jeziorze. Tel. 660 969 785.

Powiat ³obeski

Kupiê grunty rolne. Tel. 669 672
355.

tygodnik ³obeski 6.7.2010 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

US£UGI
Powiat ³obeski
Zespó³ muzyczny na wesela KRISS
BAND. Tel. 663 972 683.

Powiat gryficki
Videofilmowanie, fotografia. Tel.
505 747 377
Us³ugi elektryczne Chlebicki S³awomir tel. 606 824 461.

Region

Resko, sprzedam parter domu piêtrowego, 85 kmw., dzia³ka 838
mkw., 3 pokoje, cena 160.000 z³.
Tel. 888 169 572.

Wideofilmowanie. Tel. 605 732 267.

W £obzie sprzedam dom wolno stoj¹cy 82 mkw., dzia³ka 342 mkw..
Cena do negocjacji. Tel. 91
3974530 lub 607 442 135

Monta¿ instalacji wodno-kanalizacyjnych, c.o. I gazowych. Tel. 695
818 953. e-mail: PIOTR-ARDZIK1969Q02.pl

Poszukujê powierzchni magazynowej do wynajêcia min. 300
mkw. na terenie powiatu.

Powiat œwidwiñski

Powiat drawski
Sprzedam, wydzier¿awiê lub wniosê
do spó³ki nieruchomoœæ. Dzia³ka 7800
mkw., budynki 700 mkw, w tym mieszkanie 180 mkw. ogrodzone. Wszystkie
media, w³asna trafo stacja, 500 m od
drogi 148 Drawsko Pom. - £obez. Cena
800 tys. z³, raty roczne. Tel. 604 105
423, 602 580 653.

Powiat œwidwiñski
Wydzier¿awiê gara¿ w Œwidwinie
przy ul. Podgórnej. Tel. 94 3652769

PRACA

Region
Zatrudniê kierowcê kat. C + E, Unia
Europejska 3/1, tylko z doœwiadczeniem. Kontakt tel. 607 790 680.

Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg:
nerwice, depresje, alergie, nadwaga. Gabinet Œwidwin, tel. 880 400
739.
GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel.
059 8334312, 798 710 329, 698
230 205. F.T. Wróbel Przechlewo. www.blaszanygaraz.pl

Zlecaj¹c og³oszenie drobne

do naszej gazety uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w innych gazetach: Gazecie Gryfickiej, Tygodniku £obeskim
Tygodniku Pojezierza Drawskiego i Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ - ul S³owackiego 6.
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Nabór do urzêdu w Wêgorzynie
(WÊGORZYNO) Zosta³
og³oszony otwarty nabór
na wolne stanowisko
urzêdnicze - Inspektor
ds. funduszy unijnych i
zamówieñ publicznych.
Kandydaci ubiegaj¹cy siê o stanowisko musz¹ posiadaæ wy¿sze
wykszta³cenie, preferowane kie-

runki administracyjny lub ekonomiczny. Zakres wykonywanych
zadañ na stanowisku to m.in.: prowadzenie sta³ego monitoringu funduszy Unii Europejskiej oraz innych œrodków
zewnêtrznych i wyszukiwanie
mo¿liwoœci pozyskania œrodków
na realizacjê projektów, maj¹cych
na celu rozwój spo³eczno- gospodarczy Gminy; przygotowywanie

Rada Miejska
w £obzie obraduje
(£OBEZ) Ju¿ jutro tj. 7 lipca
w sali nr 21 Urzêdu Miejskiego
odbêdzie siê sesja Rady Miejskiej.
Pocz¹tek sesji zaplanowano na
godzinê 10.00.
Poza sprawami regulaminowymi w porz¹dku obrad znajd¹ siê
m.in. projekt uchwa³y zmieniaj¹cy
uchwa³ê nr XXXVIII/245/09 Rady
Miejskiej w £obzie z 2 czerwca
2009 roku w sprawie wydzielenia z
mieszkaniowego zasobu gminy lokali socjalnych; projekt w sprawie
zatwierdzenia „Planu odnowy

miejscowoœci Poradz, gm. £obez
na lata 2010-2017 wraz z opisem
zadañ planowanych do realizacji”
przyjêtego przez Zebranie Wiejskie w Poradzu oraz projekt uchwa³y w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud¿etu gminy, informacji o kszta³towaniu siê wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz informacji o
przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za
pierwsze pó³rocze roku bud¿etowego.
GD

S³oneczna ju¿
w u¿yciu
(DOBRA) 22 maja 2010 roku
zosta³ zakoñczony remont nawierzchni ulicy S³onecznej w Dobrej, polegaj¹cy na mechanicznym
rozebraniu czêœci podbudowy betonowej, czyszczeniu i skropieniu
nawierzchni drogowej asfaltem,
czêœciowym wyrównaniu istniej¹cej podbudowy mieszank¹ mineraln¹- asfaltow¹ oraz wykonaniu
nowej nawierzchni z mieszanki mineralnobitumicznej gr. 4 cm o po-

wierzchni 1 586,49 mkw.
Przetarg wygra³a firma PRD
POL-DRÓG z Nowogardu, która
zaoferowa³a najni¿sz¹ cenê w wysokoœci 128.369,14 z³ brutto.
Oprócz prac objêtych przedmiotem POL-DRÓG wykona³a dodatkowo nowe nawierzchnie asfaltowe
przyleg³e do ulicy S³onecznej na
rzecz Spó³dzielni Mieszkaniowej
„Dobra”.
Przygotowa³ Sebastian Kuran

propozycji dotycz¹cych zadañ
Gminy kwalifikuj¹cych siê do
wsparcia w ramach krajowych i
europejskich funduszy pomocowych; przygotowywanie propozycji dotycz¹cych zadañ Gminy kwalifikuj¹cych siê do wsparcia w ra-

mach krajowych i europejskich
funduszy pomocowych.
Osoby zainteresowane naborem dokumenty mog¹ sk³adaæ w
Urzêdzie Miejskim w Wêgorzynie
do dnia 12 lipca 2010 r.

ZARZ¥D POWIATU £OBESKIEGO
og³asza I przetarg ustny nieograniczony na dzier¿awê
nieruchomoœci w obrêbie Policko pod jednoroczne
uprawy rolne (na okres nie krótszy ni¿ 5 lat i nie d³u¿szy
ni¿ 5,5 roku), stanowi¹cej w³asnoœæ Powiatu £obeskiego.
DANE O NIERUCHOMOŒCI
Dzia³ka nr 358/1 o pow.3,6944ha (2,81 R IVa, 0,94 R IVb, 0,28 RV)
KW nr 2560. Planu zagospodarowania brak. Grunty od³oguj¹ce od 5 lat.
Zapisy w Studium, uwarunkowania: grunty orne ¿yzne, kierunki: wielofunkcyjna strefa zabudowy podmiejskiej, drogi projektowane.
Stawka wywo³awcza czynszu rocznego w z³ – 924,00. Wysokoœæ wadium w pieni¹dzu 92,40.Minimalne post¹pienie 10 z³
Czynnoœæ jest zwolniona z podatku VAT- § 12.ust.1.pkt.4 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 24.12.2009r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us³ug. Na ka¿d¹ z
dzia³ek nale¿y wnieœæ oddzielne wadium. Sposób zap³aty czynszu:
kwartalnie do dnia: 15 marca, 15 maja, 15 wrzeœnia i 15 listopada w
danym roku kalendarzowym, poczynaj¹c od roku 2011. Z uwagi na grunty od³ogowane, w 2010r dzier¿awca nie zap³aci czynszu za III i IV
kwarta³.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 06 sierpnia 2010 roku w pokoju nr
23, I piêtro w siedzibie Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul. Konopnickiej 41, o godz. 10.
W przetargu uczestniczyæ osoby, je¿eli najpóŸniej w dniu
02.08.2010r wp³ac¹ wymagane wadium na konto depozytowe Starostwa
Powiatowego w £obzie nr 65102028470000120200096669 w PKO BP
S.A. 1 Oddzia³ w £obzie. Dat¹ uiszczenia wp³aty jest data uznania rachunku bankowego.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wp³acenie wadium, okazanie Komisji dowodu wp³aty wadium, dowodu to¿samoœci, z³o¿enia przed
przyst¹pieniem do przetargu oœwiadczenia, i¿ zapozna³ siê z treœci¹
projektu umowy dzier¿awy i przyjmuje j¹ bez zastrze¿eñ.
Wadium wp³acone przez uczestnika przetargu zwraca siê niezw³ocznie po odwo³aniu lub zamkniêciu przetargu, nie póŸniej jednak ni¿ przed
up³ywem 3 dni od dnia odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, za wyj¹tkiem uczestnika, który przetarg wygra³. Uczestnikowi wygrywaj¹cemu
przetarg wadium zalicza siê na poczet p³atnoœci czynszu. Wy³oniony w
drodze przetargu kandydat na dzier¿awcê nieruchomoœci jest zobowi¹zany w terminie do 15 dni, licz¹c od daty rozstrzygniêcia przetargu zawrzeæ umowê dzier¿awy. Nie zawarcie umowy skutkuje przepadkiem
wadium na rzecz organizatora przetargu.
Je¿eli wy³oniony w drodze przetargu kandydat na dzier¿awcê za¿yczy sobie okazania granic, jest on zobowi¹zany do wp³acenia w terminie
5 dni od daty rozstrzygniêcia przetargu na konto depozytowe Starostwa
Powiatowego w £obzie nr 65102028470000120200096669 w PKO BP
S.A. 1 Oddzia³ w £obzie najni¿szej kwoty jak¹ za¿yczy sobie wybrany
spoœród co najmniej 4 osób uprawniony geodeta. ¯¹danie okazania granic nie zwalnia z zawarcia umowy dzier¿awy w okreœlonym wy¿ej terminie.
Wszelkie koszty i op³aty zwi¹zane z zawarciem umowy obci¹¿aj¹
dzier¿awcê.
Informacji o przetargu udziela oraz udostêpnia treœæ projektu umowy
Halina Stoncel w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul. G³owackiego 4 w pokoju nr 14 lub telefonicznie
(091 39-760-89).
Zastrzega siê prawo zamkniêcia przetargu bez wybrania dzier¿awcy
nieruchomoœci i bez podania przyczyny.
£obez, dnia 02.07.2010r. Przewodnicz¹cy Zarz¹du – Antoni Gutkowski
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Spór o zniszczone gradobiciem
uprawy
(POWIAT) Najpierw
zadzwoni³a do nas jedna
z rolniczek i nawtyka³a
nam, ¿e pisz¹c
o zniszczeniach
spowodowanych przez
grad, skupiamy siê na
uprawach truskawek,
czyli „miejskich
rolnikach”, a nie
dostrzegamy rolników.
PóŸniej spór o pomoc
dla rolników przeniós³
siê na sesjê Rady
Powiatu.
Z zarzutami, ¿e rolnikom w powiecie nikt nie pomaga i nic siê nie
robi wyst¹pi³ radny Mieczys³aw
Fojna. Zwróci³ uwagê, ¿e w sprawzdaniu z prac Zarz¹du Powiatu nie
by³o nic o stratach.
- Jestem zasmucony, ale na Zarz¹dzie nie by³o punktu o stratach
wœród naszych rolników, a niektórzy utracili plony do 90 procent –
mówi³.
Na zarzuty, ¿e Powiat nie reagowa³, wicestarosta Ryszard Brodziñski poprosi³ o g³os szefa Powiatowego Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego Zbigniewa ¯urawka, który
sam wyrywa³ siê do odpowiedzi, nie
godz¹c siê z zarzutami o nic nie robieniu.
- Centrum ju¿ w dniu 11 czerwca, w którym nast¹pi³o gradobicie,
podjê³o dzia³ania i prowadzi³o je
przez ca³y weekend. Urzêdy by³y
nieczynne, ale dzwoniliœmy do ludzi i informowaliœmy ich o sytuacji,
zbieraliœmy dane. - mówi³. Przypomnia³, ¿e Centrum poinformowa³o o
wyst¹pieniu ¿ywio³u Wojewódzkie
Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego w tym samym dniu. Po zebraniu
wstêpnych danych ze s³u¿b, inspekcji i stra¿y o zniszczeniach z gmin
naszego powiatu drog¹ radiow¹ i
telefonicznie zosta³y przekazane
wstêpne dane w infrastrukturze komunalnej, budynkach, budowlach i
drogach publicznych do wojewody.
W dniu nastêpnym, w sobotê, z polecenia Wojewódzkiego Centrum
Zarz¹dzania Kryzysowego i starosty poinformowa³ wszystkich burmistrzów i wójta o koniecznoœci
wykonania szacunkowego zestawienia szkód. Gminy dostarczy³y
raporty i zbiorcze zestawienie

szkód z wszystkich gmin powiatu
zosta³o przes³ane do WCZK ju¿ w
poniedzia³ek.
Wiadomo, ¿e dziêki tym raportom na ³obeskich polach pojawi³
siê wicewojewoda, który na w³asne oczy ogl¹da³ zniszczenia. Powo³a³ te¿ komisjê, która szacuje
szkody na polach w gminach
£obez, Dobra i Radowo Ma³e. Jej
pracami kieruje Krzysztof Joñca,
kierownik terenowej placówki
ODR w £obzie.
Radny Fojna powiedzia³ równie¿, ¿e straty s¹ na oko³o 7 tysi¹cach hektarów, a spoœród dwudziestu kilku rolników, tylko czterech
by³o ubiezpieczonych. S¹ wœród
nich rolnicy maj¹cy po 800 a nawet
ponad tysi¹c hektarów. To kolejny
problem, bo wielu z nich oszczêdza
na ubezpieczeniach, chocia¿, jak siê
dowiedzieliœmy w urzêdzie miejskim w £obzie, rolnicy, którzy pobieraj¹ dop³aty unijne do hektara,
powinni obowi¹zkowo ubezpieczyæ
co najmniej po³owê upraw, a pilnowaæ tego powinien burmistrz lub
wójt. Jednak nikt tego nie robi, bo
kara za brak ubezpieczenia wynosi
2 euro za hektar.
A straty s¹ rzeczywiœcie ogromne, gdy¿ na polach ko³o Rekowa
widzia³em skoszony przez grad rzepak. Jednak pomoc w takich przypadkach jest okreœlona œcis³¹ procedur¹ i wykonuje j¹ wojewoda. Straty w gospodarstwach rolnych i dzia-

³ach specjalnych produkcji rolnej
odbywaj¹ siê w oparciu o zapisy
szacowania strat na podstawie rozporz¹dzenia z dnia 22.01.2009 r. w
sprawie realizacji zadañ Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, na wniosek rolnika z³o¿ony we w³aœciwym miejscowo
urzêdzie gminy.
Gminy zaœ mog¹ sk³adaæ wnioski o zwrot kosztów poniesionych w
mieniu komunalnym, ale i tutaj jego
uzyskanie jest bardzo trudne, gdy¿

wysokoœæ strat musia³aby przekroczyæ 5 proc. wysokoœci bud¿etu z
poprzedniego roku (jest to warunek
niezbêdny do starania siê o dofinansowanie). Nasze gminy takich wniosków nie z³o¿y³y.
Z wypowiedzi radnego Fojny
wynika³o, ¿e Zarz¹d Powiatu powinien po prostu zainteresowaæ siê
tematem, by rolnicy nie czuli siê
pozostawieni sami sobie i chyba w
tym mia³ trochê racji. Interesowaæ
siê trzeba.
KAR

Mistrzostwa gimnazjum
w wêdkarswie
(RESKO) Reskie gimnazjum
zorganizowano pierwsze sp³awikowe mistrzostwa gimnazjum w
wêdkarstwie.
Do udzia³u w rozgrywkach zg³osi³o siê 26 uczestników, wœród nich
mocna grupa dziewczyn. Impreza
mia³a miejsce 23 czerwca br. na Starej Dobrzycy. Udzia³ w niej wziêli
tylko najlepsi i najwytrwalsi uczniowie, którzy na zbiórce musieli siê
stawiæ skoro œwit, bo o 6.30.
Wœród ch³opców pierwsze miejsce zaj¹³ Damian Szko³uda; drugie
Kamil Skrilec; trzecie miejsce Bartosz Soroka. Ostatniemu na podium

uda³o siê z³owiæ najwiêksz¹ rybê,
by³ to wa¿¹cy 0,40 kg leszcz. Wœród
dziewczyn najlepsza okaza³a siê
Karolina Œluz.
Po kilkugodzinnych zmaganiach wszyscy uczestnicy mistrzostw wspólnie biesiadowali
przy ognisku.
Wrêczenie nagród rzeczowych
oraz pucharów odby³o siê podczas
podsumowania dzia³alnoœci szko³y, tu¿ przez zakoñczeniem roku
szkolnego. Na koniec dodamy, ¿e
organizatorami pierwszych mistrzostw w wêdkarstwie by³o Gimnazjum w Resku oraz Arkadiusz
Skrilec.
GD

Zawody konne
w Mo³dawinie

Sarmata Dobra
- I Klasa Juniorów
- podsumowanie
Sk³ad dru¿yny juniorów Sarmaty graj¹cej w I klasie juniorów: Jakub Durkowski, Maciej Garliñski,
Mateusz Dzierbicki, Mateusz Florecki, Przemys³aw Gnat, Mariusz
G³¹becki, Kamil Przyborowski –
wszyscy z rocznika 1991, Jakub
Szaliñski, Rafa³ Baran, Zdzis³aw
Szw¹der, Rafa³ Apanasiewicz –
wszyscy z rocznika 1992, Pawe³
Drapikowski, Patryk Dzierbicki,
Wojciech GuŸniczak, Seweryn
Wrzesieñ, Krystian Awgul – wszyscy z rocznika 1993, £ukasz
Uchwa³, Sebastian Awgul, Bart³omiej Florecki, Artur Szkup, Kamil
Michalski, Mariusz Jaworski –
wszyscy z rocznika 1994, Adam
Podemski i Dawid Zapa³owski –
obaj z rocznika 1995.
Opiekunowie dru¿yny: trener
Jaros³aw Jaszczuk, asystent trenera
i kierownik dru¿yny Jan Zieniewicz,
lekarz Kazimierz Trojanowski.
W ostatni¹ niedzielê czerwca
juniorzy graj¹cy w I klasie juniorów
okrêgu szczeciñskiego zakoñczyli
swoje rozgrywki. W swoim ostatnim meczu, beniaminek tej klasy
rozgrywek dru¿yna juniorów Sarmaty Dobra na w³asnym boisku zremisowa³ jeden jedyny raz w tym
sezonie 3:3 z Vinet¹ Wolin. Remis
ten jak i pozosta³e dobre wystêpy
zapewni³y Sarmacie wysokie IV
miejsce w koñcowej tabeli. Juniorzy
Sarmaty w sezonie odnieœli a¿ 18
zwyciêstw, z tego, co jest szczególnie godne podkreœlenia, a¿ 10 razy
wygrali na boiskach rywali. Tym
samym podopieczni trenera Jaros³awa Jaszczuka podtrzymali dobr¹
passê w swoich wystêpach. Dla
przypomnienia w klasie okrêgowej
juniorzy Sarmaty przez wiele lat
osi¹gali czo³owe lokaty a w ubieg³ym sezonie wygrali rozgrywki juniorów przy V lidze. Niew¹tpliwie
M
1. Flota Œwinoujœcie
30
2. D¹b Dêbno
30
3. Vineta Wolin
30
4. Sarmata Dobra
30
5. Gryf Kamieñ Pom.
30
6. Piast Choszczno
30
7. Odra Chojna
30
8. Stal Szczecin
30
9. SALOS Szczecin
30
10. Wybrze¿e Rewalskie Rewal 30
11. Hutnik Szczecin
30
12. Sokó³ Pyrzyce
30
13. Pomorzanin Nowogard
30
14. Œwit Skolwin
30
15. Odrzanka Radziszewo
30
16. Rega Trzebiatów
30
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ca³a kadra juniorów Sarmaty zas³u¿y³a na wyró¿nienie. Jednak jest w
niej kilku zawodników, którzy
szczególnie zas³uguj¹ na kilka s³ów
wyró¿nienia: Jakub Durkowski, kapitan dru¿yny, stoper, uwa¿any
przez wielu trenerów innych dru¿yn
za najlepszego obroñcê ligi. Bardzo
dobry zarówno w zadaniach defensywnych jak i ofensywnych, strzelec
dwóch bramek. Uznany przez Klub
za najlepszego juniora. Zdzis³aw
Szw¹der, œrodkowy pomocnik, najlepszy strzelec zespo³u, zdobywca
25 bramek. Zawodnik dysponuj¹cy
bardzo dobrym technicznym uderzeniem. Znakomity egzekutor sta³ych fragmentów gry. £ukasz
Uchwa³ rocznik 1994, odkrycie sezonu, ofensywny pomocnik, strzelec 10 bramek. 10 bramek zdoby³
te¿ napastnik Seweryn Wrzesieñ.
Byæ mo¿e pozycja Sarmaty by³aby
jeszcze mocniejsza, gdyby zespó³
zawsze móg³ wyst¹piæ w optymalnym sk³adzie. Jednak kilku zawodników z dru¿yny juniorów reprezentuj¹ poziom na tyle wysoki, ¿e
zasilaj¹ co jest godne podkreœlenia
dru¿ynê seniorów graj¹c¹ w IV lidze. I tak swoje wystêpy w seniorach zaliczyli m.in. Jakub Durkowski, Maciej Garliñski, Mateusz
Dzierbicki, Zdzis³aw Szw¹der czy
Wojciech GuŸniczak. Na wyró¿nienie zas³uguje tak¿e graj¹cy na
pozycji bramkarza Adam Podemski. Zawodnik ten oprócz Dawida Zapa³owskiego najm³odszy w
dru¿ynie w ostatnim czasie na swojej pozycji poczyni³ znaczne postêpy i sta³ siê pewnym punktem dru¿yny. Mimo, i¿ sezon pi³karski ju¿
siê zakoñczy³ to zawodnicy w tym
sk³adzie spotkaj¹ siê jeszcze raz. W
podziêkowaniu za mijaj¹cy sezon
Klub Sarmata ufunduje im w lipcu
jednodniow¹ wycieczkê do Miêdzyzdrojów.
estan
pkt.
87
85
59
55
52
52
44
40
39
36
35
34
33
20
19
12

Z
29
28
18
18
17
17
14
12
12
11
10
11
10
6
6
3

R P
0 1
1 1
5 7
1 11
1 12
1 12
2 14
4 14
3 15
3 16
5 15
1 18
3 17
2 22
1 23
3 24

Bramki
145/17
148/31
84/63
73/62
110/81
112/97
74/75
67/62
61/70
65/99
58/79
52/84
50/86
47/109
38/75
38/132

(MO£DAWIN) Ludowy Klub
Sportowy „HUBAL” i Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Kasztanami” w Mo³dawinie zorganizowa³o
w niedzielê 27 czerwca br. zawody
jeŸdzieckie w skokach przez przeszkody. Impreza odby³a siê pod patronatem Wójta Gminy Radowo
Ma³e Józefa Wypijewskiego, a zawodnicy walczyli o jego puchar.
W Mo³dawinie taka impreza konna odby³a siê po raz trzeci. Powód lokalizacji jest oczywisty. W Mo³dawinie s¹ œwietne warunki: jest parkur,
w³aœciciele stajni pañstwo Sobczak
posiadaj¹ przeszkody i co najwa¿niejsze dla organizatorów i zawodników, teren jest bezpieczny dla koni.
Dla pañstwa Sobczak jeŸdziectwo
konne to jedynie hobby. Osiem lat
temu sprowadzili siê tutaj ze Szczecina, aby móc za³o¿yæ w³asn¹ stajniê.
W Mo³dawinie znajduje siê sekcja
sportowa LKS Hubal £obez.
W regionalnych zawodach konnych udzia³ wziê³o 35 uczestników w
piêciu klasach: mini LL, LL, L, P i N.
W klasie LL udzia³ wziê³o 20 koni, w
klasie P 32 konie, w klasie L 38 koni
i w klasie mini LL 6.
W klasie P dwufazowej w pierwszej kolejnoœci do pokonania by³o 7
przeszkód. Zawodnicy, którym siê
uda³o zrobiæ to bezb³êdnie, mogli
wzi¹æ udzia³ w drugiej czêœci konkurencji. Na czas mieli do pokonania 4
przeszkody zawieszone na wy¿szej
poprzeczce. Pierwsze miejsce zajê³a
Beata Strza³kowska ze Szczecina,
drugie miejsce zaj¹³ Jan Bobik, trze-

cie Jacek Bobik, czwarte Monika Lubiszewska i pi¹te Emilia Kostrzewska.
W klasie N z natychmiastow¹
rozgrywk¹ uczestnicy mieli do pokonania 10 przeszkód. Ci, którzy pokonali je poprawnie, po chwili odpoczynku mieli do pokonania kolejnych 5 przeszkód. W drugiej czêœci
liczy³ siê czas przejazdu. Pierwsze
miejsce zaj¹³ Jacek Bobik, drugie Jan
Bobik, trzecie Monika Lubiszewska,
czwarte miejsce ponownie Jacek
Bobik (na drugim koniu) i pi¹te miejsce Emilia Kostrzewska.
W klasie L konkurencja polega³a
na trafieniu w normê czasow¹ wynosz¹ca 54 sekundy. Zwyciê¿y³a osoba,
która pokona³a tor w czasie zbli¿onym do podanego. Pierwsze miejsce
wywalczy³ Wojciech D¹browski
uzyskuj¹c czas 54,06 sek., drugie
miejsce Jacek Bobik 53,93 sek., trzecie miejsce Paulina Harkot z czasem
53,91 sek. i miejsce czwarte Izabela
Lorent uzyskuj¹c czas 53,37 sek.
W klasie LL na dok³adnoœæ nie liczy³ siê czas, tylko dok³adne pokonanie toru przeszkód. Tym którym siê
to uda³o ju¿ byli zwyciêzcami. Zgodnie z regulaminem losowali miejsca.
Pierwsze przypad³o Izabeli Lorent,
nastêpnie by³ Maciej Piaskowski, i
kolejne Dominika Iskra, Sandra
Bogdañska, Paulina Harkot, Joanna
WoŸnicka, Klaudia Sza³ek, Anna
Kopeæ i Martyna Paprocka.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy i z niecierpliwoœci¹ czekamy na kolejne zawody jeŸdzieckie.
GD
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Z daleka od rodzinnych stron
W ostatnich dniach listopada
1947 roku wyjecha³am z mroŸnego
ju¿ podgórskiego klimatu Podkarpacia do zupe³nie innej krainy geograficznej, któr¹ by³o Pomorze Zachodnie. Tam zasta³am „ciep³¹”,
mokr¹ zimê, bardzo krótki dzieñ,
gdy¿ o tej porze roku, na tej szerokoœci geograficznej szybko zapada³
zmrok, a brzask dnia by³ póŸny i
nik³y.
Decyzja wyjazdu ze Strzy¿owa
nast¹pi³a w ci¹gu kilku dni, a przyczyn¹ by³ prozaiczny powód – powojenny niedostatek materialny,
która stwierdzi³a moja stryjenka
Stefania podczas odwiedzin u moich Rodziców. By³a bezdzietn¹
wdow¹ i postanowi³a pomóc Rodzinie w trudnej sytuacji materialnej,
zabieraj¹c mnie do siebie. Wtedy
nie tylko ja zmienia³am miejsce
pobytu – równie¿ inne kole¿anki ze
strzy¿owskiej szko³y by³y przyjmowane do rodzin w odleg³ych rejonach Polski, a nawet korzysta³y z
okresowego pobytu w domach
dziecka.
Czasy powojenne by³y bardzo
ciê¿kie, wojenna œmieræ zabra³a
wiele istnieñ ludzkich, trwa³a migracja ludnoœci, przesiedleni d³ugo
nie mogli znaleŸæ swego „miejsca na
Ziemi”, przemieszczaj¹c siê ¿yciem
tu³acza ze Wschodu na Zachód, albo
mimo totalnego zniszczenia do stolicy – Warszawy.
W nowym miesi¹ce znalaz³am
siê nagle w zupe³nie obcym dla mnie
œrodowisku, co dla ludzi zamieszkuj¹cych miasto £obez m(do niedawna Labes) nie by³o niczym dziwnym,
gdy¿ przywiezieni poci¹gami PURu, pozostawili swoje dotychczasowe miejsca zamieszkania, dobytek
oraz domostwa zwi¹zane z rodzinnymi tradycjami, niejednokrotnie
opuszczaj¹c je w dramatycznych,
przymusowych okolicznoœciach
jako repatrianci, niejednokrotnie
unosz¹c z sob¹ tylko ¿ycie. Có¿
wiêc znaczy³a jedna 14-latka z Podkarpacia wœród tylu Kresowiaków,
Polacy z tragicznej Warszawy, ze
Lwowa, ¯ydzi – emigranci z ZSRR
oraz nieliczni Niemcy, którzy pozostali w £obzie.
Nie mia³am czasu na rozwa¿ania
o sytuacji w jakiej siê znalaz³am,
gdy¿ zaraz musia³am zaj¹æ siê
nauk¹. Zosta³am wprowadzona do
nowej szko³y, do nowej klasy i ze
zgroz¹ stwierdzi³am, jak odmienne
jest to œrodowisko od mojej szko³y
i klasy w Strzy¿owie, Nowa klasa
przyjê³a mnie z ciekawoœci¹, bacznie obserwuj¹c, jak zachowa siê
obca dla nich kole¿anka. A proces
adaptacji by³ dla mnie trudny. Reali-

zacja programu nauczania by³a szybka, wiêc
albo dostosujê siê do
niego, albo odpadam.
Najwiêkszym problemem by³ dla mnie jêzyk
angielski, którego nauka trwa³a ju¿ trzeci
rok, a ja w Strzy¿owie
uczy³am siê francuskiego. Siedzia³am wiêc na
lekcji angielskiego nic
nie rozumiej¹c, co klasa
mówi. Drugi problem,
to matematyka – jej nauczycielem by³ Litwin,
który mówi³ ³aman¹
polszczyzn¹ z nalecia³oœci¹ obcego jêzyka,
co stanowi³o dla mnie
trudno zrozumia³y jêzyk lekcyjny tego nie³atwego przedmiotu. Jedynie ³acina by³a dla
mnie pomostem ³¹cz¹- Alicja Wójtowicz
cym obie szko³y i na niej
budowa³am swoj¹ uczniowsk¹ te- w do niedawna niemieckiej szkole:
Wstañ Bia³y Orle, wstañ
raŸniejszoœæ.
czarne skrzyd³a z siebie zrzuæ.
Mieszka³am w œródmieœciu i do
Nie daj gniazda swego psuæ,
szko³y sz³am obok gruzów zbomlecz siê zemœcij zañ!
bardowanego miasta, dziwi¹c siê w
Wychowawczyni klasowa, pani
duchu, jak dok³adnie, co do metra
by³o wykonane to bombardowanie – Stanis³awa Koronowska umieœci³a
po jednej stronie ulicy nietkniête mnie w ³awce z kole¿ank¹ Teres¹
zabudowania, po drugiej stronie uli- Giedrojæ, nadmieniaj¹c mi przedcy kilkusetmetrowy prostok¹tny tem na boku, ¿e Ojciec Teresy jest z
„dywan” gruzów, spod którego wy- rodu tych Giedrojciów, o których
dwukrotnie wspomina Adam Micdobywa³ siê specyficzny odór.
Tam byli ci, którzy nie zd¹¿yli kiewicz w „Panu Tadeuszu”. Tereuciec przed nalotem i ukryli siê w ska okaza³a siê niezawodn¹, szlapiwnicach na zawsze zasypani gru- chetn¹ przyjació³k¹. Jej Rodzice
zem zbombardowanych kamienic. zaakceptowali mnie jako kole¿ankê
Masywny du¿y koœció³, stercza³ szkoln¹ córki, a przyjacielskie konwœród swoich ruin du¿¹, utr¹con¹ w takty utrzymujemy do dziœ.
Podstaw jêzyka angielskiego
po³owie wie¿¹.
Lecz tak jak wszêdzie w Polsce musia³am uczyæ siê dodatkowo pryi tutaj panowa³ duch polskoœci. watnie, aby dorównaæ poziomowi
Uczucia patriotyczne by³y g³êboko nauczania w klasie. W szkole nazakorzenione u m³odzie¿y, która uczycielem by³ pan prof. Kamuda,
wynios³a je ze swoich polskich ro- który uczy³ te¿ jêzyka polskiego.
dzin. Przyk³adem takiego patrioty- Prywatnie natomiast j. angielskiego
zmu by³o odwa¿ne przeciwstawia- uczy³ mnie by³y Andersowiec, pan
nie siê prowadz¹cemu lekcje na za- W³adys³aw Kopaliñski, pracownik
stêpstwie, który poza tematem lek- banku. Na lekcje chodzi³am sama
cji podwa¿a³ znaczenie Matki Bo- póŸnym wieczorem (tam, to ju¿ by³a
skiej Czêstochowskiej. W obronie noc) spory kawa³ek drogi, mijaj¹c
tej wartoœci religijnej i narodowej martwotê ruin, lecz w tamtych czastan¹³ kolega Ryszard Muszalski, sach na ulicy wieczór i w nocy by³o
który jednym, celnym zdaniem spokojnie i bezpiecznie. Chocia¿
przeci¹³ b³êdne wywody prelegenta. miasto by³o oœwietlone, lecz ulice
Polskoœci w szkole uczyli nas by³y puste – nieliczni przechodnie
nauczyciele, którzy streszczali mijali siê spokojnie, wiêc do domu
dzie³a literatury polskiej, gdy¿ nie wraca³o siê bez ¿adnych przytraby³o jeszcze polskich ksi¹¿ek ani fieñ. Dziêki dodatkowym lekcjom
bibliotek. Nauczyciel œpiewu uczy³ jêzyka angielskiego, szybko przynas patriotycznych pieœni opiewaj¹- swoi³am sobie jego podstawy i za
cych piêkno Polski., polskiego mo- dwa miesi¹ce swobodnie t³umaczyrza i nowoczesnego portu w Gdyni ³am teksty szkolne. £aciny uczy³ nas
oraz polskich tradycji wojennych. bardzo wymagaj¹cy pan dyrektor,
Oto jedna z nich, któr¹ œpiewaliœmy Wac³aw Paniewski. Jêzyka nie-

mieckiego nikt wtedy nie chcia³ siê
uczyæ – ani w Strzy¿owie, ani w
£obezie.
Z klasa ze Strzy¿owa utrzymywa³am listowne kontakty, pisa³a do
mnie polonistka pani Helena Konieczkowska oraz kole¿anki i koledzy, co pozwoli³o mi przetrwaæ
chwile têsknoty za moj¹ strzy¿owsk¹ szko³¹. Nie by³o jednak zbyt
wiele czasu na sentymenty, gdy¿
zbli¿a³o siê pó³rocze, a wiêc klasyfikacja. Musia³am siê du¿o uczyæ i
moje ¿ycie, to szko³a, dom a w nim
nauka, i koœció³. Program nauczania, tak jak w Strzy¿owie, by³ realizowany wed³ug przedwojennego
programu dla gimnazjów. Klasyfikacja pó³roczna wypad³a dla mnie
nie najgorzej, a nowi koledzy i kole¿anki polubili mnie, lecz w klasie
stale by³am „przybyszem z Podkarpacia”.
Pó³roczne wyniki nauczania
by³y dobre, wiêc w nagrodê odby³a
siê w szkole zabawa karnawa³owa z
kotylionami. Poniewa¿ w strzy¿owskiej szkole na op³atkowych spotkaniach mogli w zabawie uczestniczyæ
tylko licealiœci, a tutaj nie by³o tych
ograniczeñ, skwapliwie skorzysta³am z okazji potañczenia w kole¿eñskim gronie. Porz¹dku i obyczajnego zachowania pilnowa³ pan dyrektor Wac³aw Paniewski oraz pani
Odyñcowa, opiekunka internatu.
Bawiliœmy siê weso³o, tañczy³am z
wieloma kolegami, a najwiêcej tañczy³ ze mn¹ wspania³y kolega Janek
Soroko, któremu przypiê³am kotylion w czasie zabawy.
Tak du¿a by³a radoœæ z ¿ycia, ¿e
zapomnieliœmy na chwilê o traumatycznych prze¿yciach podczas wojny i repatriacji, choæ tu¿ za szko³¹
by³ kilkusetmetrowy pas ruin. Dni
drugiego pó³rocza bieg³y szybko, w
tamtym klimacie wiosna zaczyna³a
siê póŸniej ni¿ na Podkarpaciu.
Majowe œwiêta obchodziliœmy
dwojako. 1 Maja, to wys³uchanie
referatów z trybuny w parku i defilada przed kierownictwem PPR w
dniu wolnym od zajêæ szkolnych. 3
Maja œwiêtowaliœmy po po³udniu,
jako œwiêto narodowe: uczestniczyliœmy w koœciele w patriotycznej
Mszy œwiêtej, gdy¿ w tym roku jeszcze mo¿na by³o œwiêtowaæ po lekcjach w szkole tê znamienn¹ rocznicê. W szkole miêdzy innymi odby³a
siê krótka akademia z niewielk¹
czêœci¹ artystyczn¹. W obydwu uroczystoœciach m³odzie¿ szkolna zaznacza³a sw¹ szkoln¹ przynale¿noœæ granatowymi czapkami z niebiesk¹ obwódk¹ (gimnazjum) i
czerwon¹ (liceum), bowiem klasycznych mundurków szkolnych
nie by³o z czego uszyæ.
Cdn.
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INFORMACJE - POLICJA
Dziecko w sieci

W³amanie
W okresie od 25 do 29 czerwca
br. w Kraœniku £obeskim nieznany
sprawca w³ama³ siê do pomieszczenia gospodarczego na jednej z posesji. Sprawca zerwa³ skobel wraz z
k³ódk¹ i ze œrodka skrad³ kosiarkê
spalinow¹ marki MTD, o wartoœci
700 z³.

Kradzie¿ telefonu
W dniu 28 czerwca br. z punktu
przedszkolnego w Cieszynie nieustalony sprawca skrad³ telefon komórkowy Nokia E 52 wraz z etui, o
wartoœci 1.020 z³.

Dwie kolizje
W dniu 30 czerwca br. na terenie
powiatu dosz³o do dwóch kolizji
drogowych. O godz. 15.20 w Wêgorzynie na ulicy Kopernika dosz³o do
zderzenia dwóch pojazdów: Forda
Fokus kierowanego przez mieszkañca Stargardu Szczeciñskiego

oraz VW Polo, którego kierowc¹ by³
mieszkaniec Wêgorzyna. Uczestnicy kolizji podaj¹ ró¿ne wersje zdarzeñ. Postêpowanie w tej sprawie
wska¿e kto by³ sprawc¹ tej kolizji.
Druga z kolizji mia³a miejsce
oko³o godz. 20.00 na drodze 144
Dobra - Dobropole, gdzie kieruj¹cy
samochodem marki Ford Sierra
mieszkaniec Dobrej nie upewniwszy siê, ¿e jest wyprzedzany przez
inny pojazd, doprowadzi³ do zderzenia z prawid³owo jad¹cym samochodem Opel Astra.

Komu skradziono rower
Policjanci z £obza uzyskali informacje, ¿e w okresie od 1 sierpnia do 31.09.2009 r. w £obzie przy
ul. Szosa Œwidwiñska zosta³ skradziony rower górski koloru czarnego z ¿ó³tymi wide³kami. Osoba,
której skradziono opisany wy¿ej
rower proszona jest o kontakt z
Komend¹ Powiatow¹ Policji w
£obzie, numer tel. 112,997, 91-5615-511, lub dzielnicowi nr tel. 9156-15-522.

Komenda Powiatowa Policji w
£obzie bierze udzia³ w kampanii
„Dziecko w sieci” pn. „Ka¿dy ruch
w Internecie zostawia œlad”. Jest to
kampania spo³eczna organizowana
przez Fundacjê Dzieci Niczyje, która mam na celu przeciwdzia³anie
przemocy seksualnej wobec dzieci
za poœrednictwem sieci teleinformatycznych.
Policjanci w ramach prowadzonych dzia³añ prewencyjnych bêd¹
przekazywaæ dzieciom i m³odzie¿y
treœci mówi¹ce o negatywnych zjawiskach zwi¹zanych z korzystaniem z Internetu.

Telefon bezpieczeñstwa
dla turystów
Komenda Powiatowa Policji w
£obzie informuje, ¿e przez ca³y okres
wakacyjny funkcjonowaæ bêdzie Telefon Bezpieczeñstwa Dla Turystów
Zagranicznych. W godzinach od
10.00 do 22.00 pod numerem telefonu 0 800 200 300, 0 608 599 999 operatorzy bêd¹ pomagaæ cudzoziemcom w sprawnym procesie przekazywania informacji o niepokoj¹cych
zjawiskach, jak równie¿ bêd¹ udzielaæ im niezbêdnej pomocy, gwarantuj¹cej poczucie bezpieczeñstwa podczas wypoczynku na terenie kraju.

Bezpieczne wakacje w Zajezierzu

Wczoraj po po³udniu dzielnicowy z £obza zawita³ do
dzieci wypoczywaj¹cych
w Œwietlicy Œrodowiskowej
w Zajezierzu i Zagozdzie.
Wspólnie z dzieæmi omówi³ za-

sady bezpiecznego wypoczynku
nad wod¹, zwracaj¹c uwagê na bezpieczne korzystanie z k¹pielisk.
Przypomnia³ tak¿e wyposa¿enie roweru i zasady bezpiecznego poruszania siê po drogach.
Dzieci mia³y tak¿e okazjê porozmawiaæ z policjantem na temat

jego pracy, poznaæ wyposa¿enie
policyjnego radiowozu. Takie spotkania z dzieæmi i m³odzie¿¹ wypoczywaj¹c¹ na terenie powiatu ³obeskiego bêd¹ odbywa³y siê cyklicznie. Do wspó³pracy policjanci zaprosili tak¿e stra¿aków oraz przedstawicieli Sanepidu.
(kp)
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Niebezpiecznie
na drogach
W czasie ostatniego
weekendu policjanci
odnotowali a¿ piêæ kolizji
i jeden wypadek na
drogach naszego powiatu.
W pi¹tek, 2 lipca, o godz. 15.35
w £obzie, na ulicy Obr. Stalingradu
kieruj¹cy samochodem marki Fiat
Brava wykonuj¹c manewr cofania
uderzy³ w prawid³owo zaparkowany pojazd marki VW transporter. W
tym samym czasie na drodze Luci¹¿
- Komorowo tak¿e dosz³o do kolizji
drogowej. Kieruj¹cy samochodem
marki VW Golf mieszkaniec £obza
uderzy³ w spadaj¹c¹ z drzewa ga³¹Ÿ,
która uszkodzi³a pojazd. Natomiast
w Resku kieruj¹cy samochodem
marki Opel mieszkaniec Gryfic nie
udzieli³ pierwszeñstwa przejazdu
dla kieruj¹cego motorowerem
mieszkañca Reska. Dosz³o do zderzenia pojazdów.
W sobotê, 3 lipca, oko³o godz.
17.30, na terasie £obez – Wêgorzyno dosz³o do wypadku drogowego.
Kieruj¹cy samochodem marki Audi
mieszkaniec Wêgorzyna na prostym
odcinku drogi, podczas wykonywania manewru wyprzedania, zahaczy³ lusterkiem o pojazd marki Ford
Fokus kierowany przez mieszankê
Stargardu Szczeciñskiego. Ze
wstêpnych ustaleñ wynika, ¿e kieruj¹cy Audi straci³ panowanie nad
pojazdem, zjecha³ na lewe pobocze
i uderzy³ w przydro¿ne drzewo.
Kieruj¹cy z ogólnymi pot³uczeniami cia³a i z³amaniem nogi zosta³
przetransportowany do szpitala,
gdzie pozosta³ na obserwacji.
W niedzielê, 4 lipca, zdarzy³y siê
dwie kolizje. O godz. 9.15 w Starogardzie kieruj¹ca samochodem marki
Peugeot mieszkanka Recza nie zachowa³a nale¿ytej ostro¿noœci i uderzy³a w ty³ jad¹cego przed ni¹ samochodu marki Citroen, kierowanego
przez mieszkankê Nak³a nad Noteci¹.
45 minut póŸniej, na drodze W
148, na skrzy¿owaniu dróg £obez –
Zajezierze - Budziszcze kieruj¹cy
samochodem marki Skoda Felicja
mieszkaniec Pi³y podczas manewru
wyprzedzania uderzy³ w prawid³owo skrêcaj¹cy samochód marki
Mercedes - karetkê Pogotowia.
Policja ponownie apeluje do
wszystkich uczestników ruchu drogowego, aby zachowaæ szczególn¹
ostro¿noœæ podczas wakacyjnych
wyjazdów. Upa³ os³abia koncentracje i czujnoœæ kierowców. JedŸmy
powoli, warto robiæ przerwy podczas d³u¿szej drogi. Nasze zdrowie
i ¿ycie jest bezcenne.
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ROZMAITOŒCI

Reklama
Tel./fax
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Galeria tygodnika
I Komunia œw.
Klaudii

91 3973730
Krzy¿ówka nr 27

I Komunia œw.
Mai
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Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 25 brzmia³o:

„Kto prezydentem”
Nagrodê wylosowa³a pani Stefania Kuzio z £obza.

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie
Gratulujemy.

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184
www.fotopyrczak.pl

